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چکیدُ
ػالهت ارتوبٓی ٓجبست اػت اص چگًَگی اسصیبثی فشد اص ٓولىشدؽ دس ثشاثش ارتوبّ .اص
ًِش وییض فشدی ثشخَسداس اص ػالهت ارتوبٓی اػت وِ ارتوبّ سا ثِ كَست یه
هزوَِٓ هٌٔبداس ،لبثل فْن ٍ ثبلمَُ هفیذ ثشای سؿذ ٍ ؿىَفبیی ثذاًذ ٍ احؼبع وٌذ وِ
ثِ ربهِٔ تٔلك داسد ،اص ًشف ربهِٔ پزیشفتِ هی ؿَد ٍ دس پیـشفت آى ػْین اػت.
ػالهت ارتوبٓیًَٓ ،ی ثْذاؿت سٍاًی ،فشدی ٍ رؤی اػت ،وِ دس كَست تحمك آى،
ؿْشًٍذاى داسای اًگیضُ ٍ سٍحیِ ؿبد ثَدُ ٍ دس ًْبیت ،ربهِٔ ؿبداة ٍ ػالهت خَاّذ
ثَدّ .ذف اص پظٍّؾ حبهش  ،ثشسػی وبسوشدّبی ػالهت ارتوبٓی دس رَاهْ ؿْشی ٍ
ثِ ًَس هـخق ،دس والى ؿْش اكفْبى اػت.چبسچَة ًِشی پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص
دیذگبُ ّبی وییض ،دٍسوین ،فشٍم ٍ فشٍیذ تذٍیي ؿذُ اػت .سٍؽ تحمیك پیوبیؾٍ ،
اثضاس گشدآٍسی اًالٓبت ًیض پشػـٌبهِ ثَدُ اػت .ربهِٔ آهبسی ؿبهل ولیِ ؿْشًٍذاى 15
تب  64ػبلِ ی ثبػَاد ؿْش اكفْبى ثَدُ ٍ ًوًَِ آهبسی ًیض ؿبهل تٔذاد ً 385فش اص ربهِٔ
آهبسی فَق دس ًِش گشفتِ ؿذُ وِ ثِ سٍؽ خَؿِ ای اًتخبة ؿذُ اًذ .رْت تزضیِ ٍ
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تحلیل اًالٓبت اص ًشم افضاس  ٍ spssرْت آصهَى هذل اص ًشم افضاس  Amosاػتفبدُ ؿذُ
اػتً.تبیذ تحمیك ًـبى هی دّذ وِ ثیي هتغیش هؼتملِ ػالهت ارتوبٓی ٍ هتغیشّبی
ٍاثؼتِ یِ ػالهت سٍاًیٌّ ،زبسهٌذی ارتوبٓی ٍ هؼئَلیت پزیشی ارتوبٓی ساثٌِ
هٌٔبداسی ٍرَد داسدّ .وچٌیي استجبى ثیي هتغیش ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ٍ هؼئَلیت پزیشی
ارتوبٓی ًیض هٌٔبداس اػت.
ٍاصگاى کلیدی :ػالهت ارتوبٓی،ػالهت سٍاًیٌّ ،زبسهٌذی  ،هؼئَلیت پزیشی ،رَاهْ
ؿْشی
هقدهِ
ػالهت ،ؿشًی هشٍسی ثشای ایفبی ًمؾّبی ارتوبٓی اػت ٍ اًؼبىّب دس كَستی
هیتَاًٌذ فٔبلیت وبهل ٍ هؤحش داؿتِ ثبؿٌذ وِ ّن خَد سا ػبلن احؼبع وٌٌذ ٍ ّن
ربهِٔ آًْب سا ػبلن ثذاًذ .اًؼبى ػبلن هحَس تَػِٔ اػت ٍ دس ػبیِی ػالهت پبیذاس،
آحبد ربهِٔ اص اثٔبد رؼوبًی ،سٍاًی ٍ ارتوبٓی ػالهت ثشخَسداسًذ .اص ػالهت تٔبسیف
هتٔذدی هٌشح ؿذُ وِ ٓوَهبً دس دٍ ػٌح فشدی ٍ ارتوبٓی لبثل ًشح ّؼتٌذ ٍ
پزیشفتِؿذُ تشیي آًْب تٔشیف ػبصهبى رْبًی ثْذاؿت اػت وِ ػالهت سا حبلت سفبُ ٍ
آػبیؾ وبهل رؼوی ،سٍاًی ٍ ارتوبٓی هیداًذ .ایي تٔشیف هـخق هیوٌذ وِ
ثْشُهٌذی اؿخبف اص ػالهت فشدی (رؼوی ٍ سٍاًی)ً ،ویتَاًذ تٔشیف ربهٔی اص
ػالهت ٍی ثبؿذ ٍ تَرِ ثِ ثٔذ ارتوبٓی ػالهت ،اّویت ٍیظُای داسد .آًچِ وِ دس
پظٍّؾ حبهش هذ ًِش اػت ًیض ثٔذ ارتوبٓی ػالهت یب ّوبى هفَْم «ػالهت ارتوبٓی»
اػتً .جك تٔشیف وییض ،ػالهت ارتوبٓی ثِ هٌٔبی ثشداؿت ٍ گضاسؽ فشد اص ویفیت
استجبًؾ ثب دیگشاى اػت .ػالهت ارتوبٓی دس ایي هفَْم یٌٔی دسن فشد اص ارتوبّ ثِ
كَست هزوَِٓای هٌٔبداس ،لبثل فْن ،داسای ًیشٍی ثبلمَُ ثشای سؿذ ٍ ؿىَفبیی اػت
ّوشاُ ثب ایي احؼبع وِ هتٔلك ثِ ربهِٔ اػت ٍ خَد سا دس ارتوبّ ٍ پیـشفت آى ػْین
هیداًذ.
ربهِٔی هب ربهِٔای دس حبل تحَل ٍ تىبهل اػت ٍ ّنصهبى ثب تحَالت ارتوبٓی،
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التلبدی ٍ فشٌّگی ،سٍاثي ،هٌبػجبت ٍ ؿیَُ ّبی صًذگی افشاد ًیض دچبس تحَل ؿذُ اػت
وِ ایي ٍهٔیت دس هٌبًك ؿْشی اص ؿذت ثبالتشی ثشخَسداس اػت.اص اٍاػي لشى ثیؼتن
ثِ ثٔذ تفىش حبون ثش هٌبلٔبت ؿْشی ایي ثَدُ وِ صًذگی ؿْشی ،ثبٓج ثِ ٍرَد آهذى
اصخَدثیگبًگی ٓویك ؿذُ اػت؛ «اص دػت دادى ارتوبّ» ،تجذیل ثِ ایذُی غبلت ؿذُ
اػت ٍ هتفىشاًی ًِیش رَسد صیول (حیبت رٌّی والىؿْشّب) ،لَئیغ ٍسث (سٍاثي غیش
ؿخلی) ،فشدیٌبًذ تًَیغ (توبیض گویي ؿبفت ٍ گضلـبفت) ،اهیل دٍسوین (ؿشایي
آًَهیه) ،وبسل هبسوغ (ثیگبًگی) ٍ ًیض آًتًَی گیذًض (ثیتفبٍتی هذًی) ثِ آى پشداختِاًذ.
ایي دیذگبّْب هیتَاًذ تحلیل ٍ وبّؾ ػالهت ارتوبٓی دس رَاهْ والىؿْشی سا تذآی
وٌذ .رَاهْ ؿْشی وِ حزن ثبالیی اص رؤیت سا دس خَد رب دادُاًذ ،ثب هـىالت ٍ
هؼبئلی ًِیش اًحشافبت ارتوبٓی ،لبًَىگشیضی ،ثیتفبٍتی ارتوبٓی ٍ ٓذم
هؼؤٍلیت پزیشی ارتوبٓی ٍ  ...دػت ثِ گشیجبى ّؼتٌذ .صًذگی دس والىؿْشّب فـبس
سٍاًی ثبالیی سا ثش ػبوٌبى خَد تحویل هیوٌذ .والىؿْش هحل دٍیذى دائن ثشای وؼت
دسربتی ثبالتش اص سهبیت اػت .ایي ٍهٔیت فـبس هوبٓفی سا ثش افشاد ٍاسد وشدُ ٍ ثبٓج
اػتشع ثبال ،ػشخَسدگی ٍ دس ًتیزِ تحلیل ػالهت سٍاًی آًْب هیگشددٓ .ذم
هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ًیض یىی دیگش اص آػیتّبی صًذگی دس والىؿْشّبػت .ؿْش
دائوبً فشد سا ثب اًَاّ كذاّب ٍ تلبٍیش احبًِ هیوٌذ ٍ فشد ًیض ثبیذ ثتَاًذ دس همبثل آًْب
همبٍهت وشدُ ٍ دسّن ؿىؼتِ ًـَد .ایي ٍهٔیت ثِ ربیی هیسػذ وِ فشد دیگش تَاى
ٍلتگزاسی ثشای دیگشاى سا ًذاؿتِ ٍ ثبیذ دس ًْبیت ًؼجت ثِ دیگشاى ثی تفبٍت ثبؿذ.
والىؿْشّب ّوچٌیي ثِ ٍاػٌِی حزن ِٓین رؤیت ٍ ًبؿٌبختگی ،هیتَاًٌذ فوبیی
هولَّ اص گوٌبهی ٍ آصادی اص لیذ ٍ ثٌذّب سا ثشای فشد ثِ ٍرَد آٍسًذ .ایي فوبی گوٌبهی
هیتَاًذ ٌّزبسهٌذی افشاد سا تحت تأحیش لشاس دادُ ٍ اهىبى ثشٍص سفتبسّبی ًبهتٔبسف ٍ
ثٔوبً خالف اسصؿْبٌّ ،زبسّب ٍ لَاًیي ربهِٔ سا افضایؾ دادُ ٍ دس ًتیزِ هَرجبت
اًحشافبت ارتوبٓی سا افضایؾ دّذ .اص هٌِش ربهِٔؿٌبػی ؿْشی ،ؿْشّب ثِ هىبى سؿذ
رشائن ٍ ًبٌّزبسی ّبی سفتبسی تجذیل ؿذُ ٍ ٓذم ًْبدیٌگی اخالق ٍ اسصؽّبی هٌَٔی
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هَرجبت تَػِٔ ی پشخبؿگشی ،وٌـْبی هتمبثل هٌفلل ٍ گؼتشؽ فؼبد ارتوبٓی سا
فشاّن وشدُاًذ(ًَاثخؾ ٍ فیشٍصآثبدیّ .)1391،شچٌذ استجبى دادى وبهل ایي هؼبئل ثِ
ؿْشًـیٌی ،ػبدُاًگبساًِ ثِ ًِش هیسػذٍ ،لی ثشخی هٌبلٔبت تب حذٍدی ایي استجبًبت سا
تأییذ هیًوبیٌذ .تَػِٔی ػالهت ارتوبٓی هیتَاًذ ًمؾ پیـگیشاًِای دس رَاهْ ؿْشی
ایفب وٌذ ٍ پشداختي ثِ هَهَّ ػالهت ارتوبٓی ثِ ٌَٓاى یىی اص ساّىبسّبی ثْجَد
هـىالت ٍ هؼبئل ارتوبٓی ،هیتَاًذ ثؼیبس ثب اّویت تلمی ؿَد .ػالهت ارتوبٓی دس
كَست تحمك ،هیتَاًذ ثشای ؿْشًٍذاى اًگیضُ ٍ سٍحیِی ؿبد ثِ اسهغبى آٍسدُ ٍ دس
ًْبیت ربهِٔ ؿبداة ٍ ػالهت خَاّذ ثَد .ػالهت ارتوبٓی هیتَاًذ اص ثشٍص
وذسفتبسی ّبی ارتوبٓی تب حذ صیبدی رلَگیشی ًوبیذ ٍ افشاد سا ٌّزبسهٌذ ٍ
هؼؤٍلیت پزیش ثبس آٍسد ٍ سػیذى ثِ ایي ؿشایي ،ساُ سا ثشای تَػِٔی ّوِربًجِ ٍ پبیذاس
ّش ربهِٔای ّوَاس خ َاّذ وشد .تفىشات ارتوبٓی كحیح ٍ ثشخَسداسی فشد اص رٌّیت
هخجت ًؼجت ثِ ربهِٔ ،ػجت احؼبع اهٌیت ،تمَیت حغ آتوبد ثِ دیگشاى ،احؼبع
هؼؤٍلیت ارتوبٓی ،هـبسوت ارتوبٓی ،احؼبع ًـبى ٍ ػشصًذگی ،ػالهت سٍحی ٍ
سٍاًی ٍ دس ًتیزِ وبسآهذی فشد دس ربهِٔ هیگشدد.
ؿْش اكفْبى ،ثٔذ اص تْشاى ،ثِ ٌَٓاى هْوتشیي ،پشرؤیتتشیي ٍ ًیض تَػِٔیبفتِتشیي
والىؿْش ایشاى ؿٌبختِ هیؿَد .تحلیل سفتي ؿبخقّبی هخجتی اص لجیل هؼؤٍلیتپزیشی،
ٌّزبسهٌذی ،ػالهت سٍاًی ٍ  ...هیتَاًذ سًٍذ تَػِٔ پبیذاس ایي والىؿْش سا اص سیل خَد
خبسد وشدُ ٍ آى سا تجذیل ثِ تَػِٔی ًبهَصٍى ًوبیذ .پظٍّؾ حبهش ثِ ًَس هـخق ثِ
دًجبل یبفتي پبػخی ثشای ایي ػؤاالت اػت :آیب ػالهت ارتوبٓی دس والىؿْش اكفْبى
تحلیل سفتِ اػت؟ آیب ػالهت ارتوبٓی هیتَاًذ هٌزش ثِ ٌّزبسهٌذی ثیـتش افشاد ؿَد ٍ
سفتبسّبی اًحشافی سا تملیل دّذ؟ احشگزاسی ػالهت ارتوبٓی ثش ػالهت سٍاًی چمذس اػت؟
ٍ آیب تمَیت ػالهت ارتوبٓی هیتَاًذ ثِ ثْجَد هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی افشاد هٌزش ؿَد؟
پیؾیٌِی پضٍّؼ
ػبم آسام ( )1388دس همبلِای ثب ٌَٓاى «ساثٌِی ػالهت ارتوبٓی ٍ اهٌیت ارتوبٓی ثب
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تأویذ ثش سّیبفت پلیغهحَس دس ربهِٔ» وِ ثِ كَست تَكیفی ٍ اػٌبدی اًزبم دادُ ثِ
تجییي ساثٌِی حَصُی ػالهت ارتوبٓی ٍ اهٌیت ارتوبٓی هیپشداصد .یبفتِّبی ثبال دس
همبلِ ثیبًگش ایي اػت وِ ساثٌِی هؼتمیوی ثیي افضایؾ ًباهٌی ارتوبٓی ٍ وبّؾ هیضاى
ػالهت ارتوبٓی دس ربهِٔ ٍرَد داسد.
فمْی فشّوٌذ ٍ صًزبًی( )1392دس هٌبلِٔی خَد ثِ ثشسػی ساثٌِی ثیي ػشهبیِی ارتوبٓی
ٍ ػالهت ارتوبٓی ثب اهٌیت خبًَادُ پشداختِاًذً .تبیذ ثِ دػت آهذُ حبوی اص آى اػت وِ
توبهی اثٔبد ػشهبیِی ارتوبٓی ثب ػالهت ارتوبٓی ساثٌِی هٌٔبداسی داسًذّ .وچٌیي ثیي
ػالهت ارتوبٓی ٍ ػشهبیِی ارتوبٓی ثب اهٌیت خبًَادُ ساثٌِی هؼتمیوی ٍرَد داسد.
ّوچٌیي یبفتِّب ًـبى هیدّذ وِ افشاد هتأّل ًؼجت ثِ افشاد هزشد اص ػالهت ارتوبٓی
ثبالتشی ثشخَسداسًذ.
رؤِ ًیب ( )1387ساثٌة ػالهت ارتوبٓی ثب ػجهّبی َّیتیبثی داًؾآهَصاى دثیشػتبىّبی
ؿْش گٌجذ سا ثشسػی وشدُ اػتً .تبیذ ایي تحمیك ًـبى داد ثیي دختشاى ٍ پؼشاى ،اص ًِش ػٌح
ػالهت ارتوبٓی دس اثٔبد هـبسوت ٍ اًؼزبم ارتوبٓی ،تفبٍت هٌٔبداسی ٍرَد داسد ،دسحبلی
وِ دس پزیشؽ ٍ ؿىَفبیی ارتوبٓی ٍ اًٌجبق ارتوبٓی وِ اص اثٔبد دیگش ػالهت ارتوبٓی
اػت ،دس ثیي دختشاى ٍ پؼشاى تفبٍت هٌٔبداسی ثِ دػت ًیبهذّ .وچٌیي ثیي ػالهت
ارتوبٓی ٍ ػجهّبی َّیتیبثی استجبى هٌٔبداسی ٍرَد داسد.
صوی ٍ خـَٓی ( ،)1392هٌبلِٔای ثب ٌَٓاى ػالهت ارتوبٓی ٍ َٓاهل هؤحش ثش آى دس ثیي
ؿْشًٍذاى ؿْش اكفْبى اًزبم دادُاًذ .یبفتِّبی تحمیك ًـبى هیدّذ وِ ثیي ػالهت ارتوبٓی
ٍ هتغیشّبی آتوبد ارتوبٓی ،تْٔذ ارتوبٓی ،هؼؤٍلیت ارتوبٓی ساثٌِی هؼتمین ٍ هٌٔبداسی
ٍرَد داسد .ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ ثیگبًگی ارتوبٓی ًیض ساثٌِی هٌٔبداس ٍ هٔىَػی ٍرَد
داسد .ولیِی هتغیشّبی صهیٌِای ًیض ثب هتغیش ػالهت ارتوبٓی ساثٌِی هٌٔبداس داؿتِاًذ.
هَحذی ( )1388دس پظٍّـی ثب ٌَٓاى «ثشسػی تأحیش ػالهت ارتوبٓی ثش هیضاى ویفیت
صًذگی وبسوٌبى ثبًه هلی ایشاى» ثِ استجبى هخجت ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ هیضاى ویفیت
صًذگی وبسوٌبى اؿبسُ هیًوبیذّ .وچٌیي ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ ثٔذ سٍاًی ویفیت
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صًذگی ساثٌِی هخجت ٍ هٌٔبداسی ٍرَد داؿتِ اػت .استجبى ثیي اًؼزبم ارتوبٓی ٍ
ویفیت صًذگی ًیض هؼتمین ٍ هٌٔبداس ثَدُ اػت.
هٌبلِٔ ٓجذاهلل تجبس ٍ دیگشاى ( )1386دسثبسُی «ػالهت ارتوبٓی داًـزَیبى داًـگبُ
ٓلَم ثْضیؼتی ٍ تَاىثخـی تْشاى» ًـبى هیدّذ ثیي هتغیشّبی ٍهٔیت تأّل ،همٌْ
تحلیلی ،رٌؼیتٓ ،وَیت دس اًزويّب ٍ ٍهٔیت اؿتغبل داًـزَیبى ٍ ػالهت
ارتوبٓی آىّب ساثٌة هٌٔبداسی ٍرَد داسد.
فذایی هْشثبًی ( )1386دس همبلِای ثب ٌَٓاى «ؿْشًـیٌی ،سػبًِ ٍ ػالهت ارتوبٓی»
هٔتمذ اػت وِ سػبًِّبیی چَى سادیَ ٍ تلَیضیَى حتی هیتَاًٌذ اص ساُّبی غیش هؼتمین،
تٔبسیفی هٌبػت ٍ ّذفوٌذ اص ػالهت ارتوبٓی اسائِ دٌّذ .حمیمت ایي اػت وِ تٌْب یه
سػبًِی پَیب هیتَاًذ ثِ ثبصتَلیذ ػالهت ارتوبٓی دس ربهِٔ ثپشداصد ًِ سػبًِای وِ
گشفتبس هٌبػجبت تَلیذی ٍ فٌبٍساًِی صًذگی هذسى ؿْشی اػت .غٌبی آهَصؿی سػبًِّب
ٍ پشهحتَا ؿذى ثشًبهِّبی تلَیضیًَی هیتَاًذ هْوتشیي ساُ پیًَذ سػبًِّب ثب ػالهت
ارتوبٓی دس لبلت ؿْشًـیٌی ثبؿذ .ثِ ًِش هیسػذ سػبًِّبی رؤی ثَیظُ تلَیضیَى
هیتَاًٌذ ٓبهلی ثشای الگَػبصی هفَْم ػالهت ارتوبٓی هٌبثك ثب ٌّزبسّبی پزیشفتِ ؿذُی
ربهِٔ ثبؿٌذ.
پبٍل ( ، )2007پظٍّـی سا ثِ هٌَِس ثشسػی ساثٌة ثیي ٓولىشدّبی استجبًی ،ػالهت
ارتوبٓی ،هٌَٔی ٍ ویفیت صًذگی افشاد هجتال ثِ ػشًبى ،ثیي ػٌیي  35تب  ، 80ثِ سٍؽ
ًوًَِگیشی آػبى اًزبم دادً .تبیذ ًـبى داد وِ ػالهت هٌَٔی ٓبهل تأحیشگزاس ثش ویفیت
صًذگی ایي افشاد ثَدُ ٍ ػالهت ارتوبٓی پغ اص ػالهت سٍاًی دس ستجِی دٍم لشاس داؿت
ٍلی ٓولىشدّبی استجبًی افشاد ،ساثٌِای ثب ویفیت صًذگی آًبى ًذاؿتٌذ (ًزف آثبدی.)1389 ،
هه آستَس دس ػبل  ،1995هٌبلِٔای سا ثشای ثشسػی اپیذهیَلَطی ػالهت ارتوبٓی دس
ایبالت هتحذُ اًزبم دادُ اػتً .تبیذ ًـبى دادُ اػت وِ تمشیجبً  40دسكذ افشاد ثضسگؼبل
ػٌیي  25-74ػبل دس ػِ همیبع ػالهت ارتوبٓی داسای ًوشُی ثبال ثَدًذ اهب  60دسكذ
افشاد ثضسگؼبل دس ّیچ یه اص همیبػْبی ػالهت ارتوبٓی ًوشُی ثبال وؼت ًىشدًذ .دس
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هزوَّ دادُ ّب ًـبى داد وِ اوخشیت افشاد ثضسگؼبل ایبالت هتحذُ ،ػالهت ارتوبٓی ػٌح
هتَػي تب ثبال سا داسًذ اهب ًؼجت لبثل تَرْی اص رؤیت ػالهت ارتوبٓی ثؼیبس پبییٌی
داؿتٌذ وِ اص ًِش ؿبخقّبی ارتوبٓی هیتَاى آى سا ثِ ٌَٓاى یه ًبػبلوی ارتوبٓی دس
ًِش گشفت(ػبم آسام.)1388 ،
ثشاػبع ثشسػی ّبی اًزبم ؿذُ ،تبوٌَى پظٍّـی ثب هَهَٓی هـبثِ هَهَّ پظٍّؾ
حبهش ٍ ثِ كَست پیبهذی كَست ًگشفتِ اػتّ .وبًگًَِ وِ دس هٌبالت ثبال ًیض
هـخق اػت ،غبلت هٌبلٔبت اًزبم ؿذُ دس صهیٌِی ػالهت ارتوبٓی ،هشثَى ثِ ثشسػی
َٓاهلی ثَدُ وِ هیتَاًٌذ ػالهت ارتوبٓی سا ثِ ًَٓی تحت تأحیش لشاس دٌّذ.
پیبهذّبی ّش پذیذُی ارتوبٓی ًیض ثِ هَاصات ٓلل پذیذ آٍسًذُی آى اص اّویت ٍیظُای
ثشخَسداس اػت صیشا ٓوَهبً صهبًی ثِ سیـِّبی یه پذیذُی ارتوبٓی ًگبُ هیؿَد وِ
پیبهذّبی آى آؿىبس ؿذُ ثبؿذ ٍ تب صهبًی وِ ایي پیبهذّب ٍ ثِ ٓجبست دیگش ،ایي وبسوشدّب
آؿىبس ًگشدیذُ اػت ،اّویت آى هغفَل هیهبًذ .ایي هَهَّ هخلَكبً دس صهبى ثشٍص
اًحشافبت ارتوبٓی اّویت پیذا هیوٌذ .تب صهبًی وِ اًحشافی كَست ًگشفتِ ٍ یب حذالل،
ًـبًِّبی آى ثشٍص ًىشدُ اػت ،وؼی ثِ دًجبل ٓلل َُْس آًْب ًیؼتً .فغِ ٍرَد یه اهش
ارتوبٓی ًویتَاًذ راتبً هٌلَة یب غیش هٌلَة ثبؿذ ،هگش ایٌىِ وبسوشدّب ٍ پیبهذّبی آى
صهیٌِی ثشٍص پیذا وٌٌذ .پغ هیتَاى چٌیي ًتیزِگیشی وشد وِ اگش ثذاًین ػٌَح هتفبٍتِ
ػالهت ارتوبٓی چِ احشات هخجت ٍ یب هٌفیای هیتَاًذ اص خَد ثِ ربی ثگزاسد ،آى هَلْ
پشداختي ثِ سیـِّبی ثِ ٍرَد آٍسًذُی آى ًیض ثب اّویتتش ٍ رذیتش تلمی خَاّذ ؿذ .ایي
هؼألِ اص دیذگبُ هحمك ،ثؼیبس هشٍسی ثَدُ ٍ لضٍم پشداختي ثِ ایي هَهَّ سا سٍؿي
هیػبصد.
هثاًی ًظزی پضٍّؼ
«ػالهت ارتوبٓی ٍ یب فمذاى آى ،دغذغِای ثبسص دس ًِشیِی والػیه ربهِٔؿٌبػی اػت.
ثب ٍرَد ایي اّویت هفبّیوی چَى «ّشد ٍ هشد» ٍ «اص خَد ثیگبًگی» وِ هَسد تَرِ
هبسوغ ٍ دٍسوین لشاس داؿتِ ،آًْب ثِ ثحج دسثبسُی اثٔبد چٌذگبًِی ػالهت ارتوبٓی
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هخجت ّن پشداختِاًذ»(وییض .)1998 ،اص رولِ فَایذ ثبلمَُی صًذگی ارتوبٓی ،یىپبسچگی
ٍ اًؼزبم ارتوبٓی اػت وِ ثِ هٌٔبی احؼبع تٔلك ٍ ٍاثؼتگی دسًٍی ٍ احؼبع ٍرذاى
هـتشن ٍ ػشًَؿت رؤی اػت(دٍسوین،1951،ثِ ًمل اص وییض.)1998،
ثلَن ٍ 1ثشػلَ 2ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل  1972ثِ هفَْم ػالهت ارتوبٓی دس لبلت
پظٍّـی آى ،دس ایبلت وبلیفشًیبی آهشیىب پشداختِ ٍ آى سا ثب دسرِی ٓولىشد آوبی
ربهِٔ هٌبثك داًؼتِاًذ .ایي هفَْم سا چٌذ ػبل ثٔذ دًٍبلذّ ٍ 3وىبساًؾ دس ػبل 1978
هٌشح وشدًذ .اػتذالل آًْب ایي ثَد وِ ػالهت اهشی فشاتش اص گضاسؽ ٓالئن ثیوبسی،
هیضاى ثیوبسیّب ٍ لبثلیت ّبی وبسوشدی فشد اػت .آًْب هٔتمذ ثَدًذ وِ سفبُ ٍ آػبیؾ
فشدی اهشی هتوبیض اص ػالهت رؼوی ٍ سٍاًی اػت( .هحؼٌی.)22 :1393،
گلذ اػویت ،4ساػل ٍ )1973( 5السػَى

6

(ً )1993یض دس ػبلّبی ثٔذ ثِ هفَْم

ػالهت ارتوبٓی پشداختِاًذٍ .رِ هـتشن توبم ایي تٔبسیف ،تأویذ ثش اّویت ثٔذ
ارتوبٓی ػالهت ٍ ًیض چگًَگی استجبى فشد ثب دیگشاى ٍ ربهِٔ اػت .السػَى ػالهت
ارتوبٓی سا اسصیبثی سفتبسّبی هٌٔبداس هخجت ٍ هٌفی فشد دس استجبى ثب دیگشاى تٔشیف
هیوٌذ ٍ آى سا یىی اص اػبػیتشیي ؿبخقّبی ػالهت ّش ربهِٔای ثشهیؿوبسد وِ
هٌزش ثِ وبسآیی فشد دس ربهِٔ خَاّذ ؿذ(السػَى ،1993،ثِ ًمل اص هَػَی ٍ
ؿیبًی.)127 :1394،
وییض ،7هْنتشیي ٍ احشگزاستشیي ًِشیِپشداص حَصُی ػالهت ارتوبٓی ثِ ؿوبس هیسٍدٍ .ی
ٍی اص ربهِٔؿٌبػبى پیـتبص دس صهیٌِ هفَْمػبصی ٍ ػٌزؾ ػالهت ارتوبٓی دس ػٌح
خشد اػت .اٍ ػالهت ارتوبٓی سا ٓجبست اص چگًَگی اسصیبثی فشد اص ٓولىشدؽ دس ثشاثش
ارتوبّ هیداًذ .اص ًِش وییض فشدی اص ػالهت ارتوبٓی ثشخَسداس اػت وِ ارتوبّ سا ثِ
1- Beloc
2- Berslo
3- Doonald
4- Gold Smith
5- Russell
6- Larson
7- Keyes
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كَست یه هزوَِٓی هٌٔبداس ،لبثل فْن ٍ ثبلمَُی هفیذ ثشای سؿذ ٍ ؿىَفبیی ثذاًذ ٍ
احؼبع وٌذ وِ ثِ ربهِٔ تٔلك داسد ،اص ًشف ربهِٔ پزیشفتِ هیؿَد ٍ دس پیـشفت آى
ػْین اػت .وییض ( )1998ػالهت ارتوبٓی سا ثب اسائِی همیبػی ثِ كَست ربهْتش ٍ ثب
ؿوَل اثٔبد ارتوبٓی ٍ هحیٌی صًذگی فشد هفَْمػبصی ًوَدٍ .ی دس هٌبلٔبت خَد،
فشم سا ثش ایي هیگزاسد وِ افشاد ویفیت صًذگی ٍ ٓولىشد ؿخلیؿبى سا ثب هٔیبسّبی
ارتوبٓیؿبى اسصؿیبثی هی ًوبیٌذ .هذل چٌذٍرْی ػالهت ارتوبٓی وییض ؿبهل پٌذ ٌٓلش
اػت وِ هیضاى وبسوشد ثْیٌِ افشاد سا دس ٓولىشد ارتوبٓیؿبى هٔلَم هیوٌذ .ایي پٌذ
ٌٓلش ٓجبستٌذ اص :یىپبسچگی ارتوبٓی ،پزیشؽ ارتوبٓی ،هـبسوت (ػْنداؿت)
ارتوبٓی ،ؿىَفبیی ارتوبٓی ٍ اًؼزبم ارتوبٓی (وییض)1998 ،
ؽاخصْای عالهت اختواعی
یىپبسچگی (ّوجؼتگی) ارتوبٓی ، 1اسصیبثی ویفیت ساثٌِی فشد ثب ربهِٔ ٍ ارتوبّ اػت.
هٌَِس اص یىپبسچگی ارتوبٓی ،اسصیبثی یه فشد ثب دس ًِش گشفتي ویفیت ّوشاّی اٍ ثب
ربهِٔی اًشافؾ اػت(وییض .)1998 ،احؼبع تٔلك هیتَاًذ رٌجِای هحَسی اص ػالهت
ثبؿذ ثٌبثشایي یىپبسچگی ثب دیگشاى دس هحیي ٍ ربهِٔ اًشاف ثبیذ حبكل یه تزشثِی
هـتشن ؿجبّت ثب دیگشاى ثبؿذ(وییض ٍ ؿبپیشًٍ .)2004،جَد حغ یىپبسچگی ارتوبٓی دس
ثبالتشیي ػٌح خَد ثِ خَدوـی هیاًزبهذ« .یىپبسچگی ارتوبٓی هتىی ثش هفبّیوی چَى
«اًؼزبم ارتوبٓی( »2دٍسوین)« ،ثیگبًگی فشٌّگی« ٍ »3اًضٍای ارتوبٓی( »4ػیوي) ٍ
«آگبّی ًجمبتی »5هبسوغ اػت .اص ًِش دٍسوین ّوبٌّگی ارتوبٓی ٍ ػالهت ارتوبٓی
ثبصتبثی اص استجبى افشاد ثب یىذیگش اص ًشیك ٌّزبسّبػت»(وییض.)1998 ،
«دس لشٍى گزؿتِ ولوِ ی اص خَد ثیگبًگی سا ّگل ٍ هبسوغ ثِ هٌٔبی ًَٓی دٍسی اص
خَد ثِ وبس هی ثشدًذ وِ ؿخق هجتال ثِ آى ،گشچِ اهَس ٓولی سا هٌٌمی اًزبم هیدّذ اهب
1- Social integration
2- Social cohesion
3- Cultural estrangement
4- Social isolation
5- Class consciousness
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هوٌبً ًـبًِّبیی اص هٔبیت ارتوبٓی ثؼیبس ؿذیذ سا داسد»(فشٍم .)150 :1394 ،اًضٍای
ارتوبٓی ٓجبست اػت اص خذؿِداس ؿذى سٍاثي فشد وِ ثِ صًذگی اٍ هٌٔب هیدٌّذ ٍ ًمؾ
حوبیتی ثشای اٍ داسًذ .افشاد ػبلن احؼبع هیوٌٌذ وِ ثخـی اص ربهِٔ ّؼتٌذ ثٌبثشایي،
ایي حغ یىپبسچگی تب اًذاصُای اػت وِ هشدم احؼبع هیوٌٌذ چیضی هـتشن ثب دیگشاى
داسًذ وِ ٍالٔیت ارتوبٓیؿبى سا ؿىل هیدّذ (هخل هحلِ /هٌٌمِ ؿبى)؛ ٍ ّوچٌیي تب
اًذاصُای اػت وِ آًْب احؼبع هیوٌٌذ هتٔلك ثِ ارتوبّ ٍ ربهِٔ ّؼتٌذ (وییض.)1998 ،
پزیشؽ ارتوبٓی ،1ثِ هٌٔی تفؼیش فشد اص ربهِٔ ٍ ٍیظگیّبی دیگشاى ٍ صیشثٌبی ارتوبّ
اص ًشیك ؿخلیت ٍ ویفیت هشدم دیگش ثِ ٌَٓاى یه همَلِی تٔوین یبفتِ اػت(هَػَی
ٍ ؿیبًی .)201 :1394،پزیشؽ ارتوبٓی هلذاق ارتوبٓی پزیشؽ خَد اػت .افشادی وِ
ًگشؽ هخجتی ثِ ؿخلیت خَد داسًذ ٍ رٌجِّبی خَة ٍ ثذ صًذگی خَد سا تَأهبى
هیپزیشًذً ،وًَِّبیی اص ػالهت سٍاًی ٍ ارتوبٓی ّؼتٌذ(سیف .)1989،افشادی وِ
پزیشؽ ارتوبٓی داسًذ ،ثِ دیگشاى آتوبد هیوٌٌذ ٍ فىش هیوٌٌذ وِ دیگشاى ُشفیت
هحجت سا داسًذ ٍ ّوچٌیي هٔتمذًذ هشدم هیتَاًٌذ ّنوَؿی داؿتِ ثبؿٌذ .وؼبًی وِ
دیگشاى سا هیپزیشًذ ثِ ایي دسن سػیذُاًذ وِ افشاد ثِ ًَس ولی ػبصًذُ ّؼتٌذ .هشدهی
وِ پزیشؽ ارتوبٓی داسًذ ،دیذگبُ خَثی دس هَسد هبّیت اًؼبى داسًذ ٍ ثب دیگشاى
احؼبع ساحتی هی وٌٌذ .دس ٍالْ پزیشؽ ارتوبٓی ثِ هٌٔی گشایؾ هخجت ًؼجت ثِ افشاد،
تلذیك دیگشاى ٍ ،ثِ ًَس ولی پزیشفتي افشاد ثب ٍرَد ثشخی سفتبسّبی ػشدسگن وٌٌذُ ٍ
پیچیذُی آًْبػت .دس پزیشؽ ارتوبٓی ،ارتوبّ ٍ هشدم آى ثب ّوِی ًمقّب ٍ رٌجِّبی
هخجت ٍ هٌفی ،ثبٍس ٍ پزیشفتِ هیؿًَذ(وییض ٍ ؿبپیشٍ.)2004،
هـبسوت (ػْن داؿت) ارتوبٓی ،2یٌٔی اسصیبثی اسصؽّبی ارتوبٓی یه فشد .ایي
ؿبخق ثش ایي ثبٍس اػتَاس اػت وِ فشد یه ٓوَ حیبتی اص ربهِٔ اػت ٍ ثب خَد
اسصؿی ثِ ّوشاُ داسد وِ آى سا ثِ رْبى تضسیك هیوٌذ .ایي ثٔذ اص ػالهت ارتوبٓی
هٔشّف ایي اػت وِ ایي افشاد فىش هیوٌٌذ آًچِ وِ اًزبم هیدٌّذ ثشای ربهِٔ اسصؿوٌذ
1- Social acceptance
2- Social contribution
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اػت یب ًِ؟ ایي ًگشؽ ّنساػتب ثب دسًٍوبیِای اػت وِ هبسوغ هٌشح هیوٌذ هجٌی ثش
ایٌىِ اًؼبًْب هبّیتبً صایٌذُاًذ .اگش ثخَاّین اص خَدثیگبًگی سا ثِ صثبى التلبدی هٌشح وٌین
ٓجبستؼت اص وبّؾ اسصؽ صًذگی یه فشد ٍ فٔبلیتْبی سٍصهشُای وِ اًزبم هیدّذ .وییض
هٔتمذ اػت وِ ایفبی ػْن ارتوبٓی ،ثب هفَْم ػَدهٌذی (خَدوبسآهذی) فشدی وِ
ثبًذٍسا )1997( 1هٌشح هیوٌذ ّوپَؿبًی داسد(وییض.)1998،
ؿىَفبیی ارتوبٓی ،2اسصیبثی پتبًؼیل ٍ خي ػیش ارتوبّ اػت .ایي ؿبخق یٌٔی ثبٍس
تىبهل ارتوبٓی ،ایي احؼبع وِ ربهِٔ پتبًؼیلِ اص لَُ ثِ فٔل سػیذى سا اص ًشیك
ؿْشًٍذاى ٍ ًْبدّبی ارتوبٓی داسد .ؿىَفبیی ارتوبٓی ؿبهل دسن افشاد اص ایي هَهَّ
اػت وِ آًْب ّن اص سؿذ ارتوبٓی ػَد خَاٌّذ ثشد ٍ ایٌىِ ًْبدّب ٍ افشاد حبهش دس
ربهِٔ ثِ ؿىلی دس حبل ؿىَفبییاًذ وِ ًَیذ تَػِٔی ثْیٌِ ٍ هٌلَة سا هیدّذ؛
ّشچٌذ ایي اهش ثشای ّوِی افشاد دسػت ًیؼت (وییض ٍ ؿبپیشٍ .)2004 ،ثب تَرِ ثِ
دیذگبُّبی وییض ،ایي هفَْم خلَكیت هـتشوی ثب هفَْم «خَدؿٌبػی» هبصلَ ()1968
داسد ٍ ًیض ثیاستجبى ثب تأویذ سیف ثش «سؿذ فشدی» ًیؼتّ .وچٌیي هیتَاى آى سا هٔبدل
هفَْم «اًگیضؽ ٍ اهیذ ثِ آیٌذُ»ی ؿبٍ 3داًؼت .ؿىَفبیی ارتوبٓی أًىبع هیضاى
وبسوشد هٌبػت افشاد اػت وِ حبكل ٍ حوشُی اػتمجبل آًْب اص تزشثیبت رذیذ ٍ سؿذ
هذاٍم هیثبؿذ(وییض .)1998،ؿىَفبیی ارتوبٓی ثِ هَاصات خَد هختبسی ،ثِ هٌٔبی تَاى
ربهِٔ ثشای وٌتشل فشد اػت .توشوض اكلی دس ؿٌبػبیی پتبًؼیل ارتوبٓی ّن هٌَٔف ثِ
دسٍى هبیِ پتبًؼیل ارتوبٓی ٍ تَػِٔ آى ثِ ٌَٓاى خَدؿٌبػی (هبصلَ،) 1968 ،
خَؿجختی ٍ سؿذ فشدی (سیف )1989 ،اػت .وبسوشد ثْیٌِ ًبؿی اص ثبص ثَدى فشد دس
ثشاثش تزشثیبت تبصُ ٍ تالؽ ثشای سؿذ دائن اػت .ؿىَفبیی ارتوبٓی ّوچٌیي ایذُّبی
هشثَى ثِ سؿذ ٍ تَػِٔ سا دس ثشهیگیشد .هشدم ػبلنتش ثِ ؿشایي ٍ آیٌذُ ربهِٔ اهیذٍاسًذ
ٍ هیتَاًٌذ پتبًؼیل ربهِٔ سا ثـٌبػٌذ (وییض ٍ ؿبپیشٍ.)2004 ،
1- Bandura
2- Social actualization
3- Show

 / 168فصلٌاهِی هطالعات خاهعِؽٌاختی ؽْزی ،عال ّفتن ،ؽوارُ تیغت ٍ چْارم ،پاییش 1396

اًؼزبم (پیَػتگی) ارتوبٓی ،1دسن ویفیت ،ػبصهبًذّی ٍ ٓولیبت رْبى ارتوبٓی اػت
ٍ ثِ ًگشاًی وؼت اًالّ سارْ ثِ رْبى هشثَى هیؿَد .اًؼزبم ارتوبٓی لبثل لیبع ثب
ثیهٌٔب ثَدى صًذگی اػت ٍ ؿبهل دیذگبُّبیی دس ایي ثبسُ اػت وِ ربهِٔ لبثل ػٌزؾ
ٍ لبثل پیؾثیٌی اػت .اص حیج سٍاًـٌبختی ،افشاد ػبلن صًذگی ؿخلی خَد سا ثب هٌٔب ٍ
هٌؼزن هیثیٌٌذ (سیف .) 1989 ،آًتًََفؼىی هٔتمذ اػت وِ احؼبع اًؼزبم دس ٍرَد
فشد هیتَاًذ ًـبًِای ثشای ػالهتی اٍ ثبؿذ .افشادی وِ اص اًؼزبم ثشخَسداسًذ تالؽ
هیوٌٌذ دس ٌّگبم هَارِْ ثب سٍیذادّبی غیش لبثل پیؾثیٌی ،اًؼزبم خَد سا حفَ وٌٌذ.
اًؼزبم ارتوبٓی دسن فشد اص ویفیت رْبى ارتوبٓی خَد ٍ ؿیَُ ػبصهبًذّی ٍ ٓولىشد
آى اػت (وییض .)1998 ،ایي همَلِ ثب لبثلیت هٌٔبثخـی ثِ ٍرَد ؿخق اػت (وییض ٍ
ؿبپیشٍ .)2004 ،افشادی وِ ػبلنتشًذ ثِ هبّیت رْبى ارتوبٓی خَد ٓاللوٌذًذ ٍ
هیتَاًٌذ ؿیَُی ٓولىشد آى سا دسن وٌٌذ .وییض هٔتمذ اػت وِ اًؼزبم ارتوبٓی ٓجبست
اص دسن ایي هَهَّ اػت وِ «ربهِٔ سا هیتَاى دسن وشد ٍ ٓمالًی ٍ لبثل پیؾثیٌی
هیثبؿذ» .افشاد ػبلن تش ًِ فمي هشالت ًَّ رْبًی ّؼتٌذ وِ دس آى صًذگی هیوٌٌذ ،ثلىِ
احؼبع هیوٌٌذ وِ آًْب هیتَاًٌذ ّش آًچِ سا وِ دس اًشافـبى سخ هیدّذ ،احؼبع وٌٌذ.
ایي لجیل افشاد ،خَدؿبى سا ثب ایي تفىش وِ دس رْبًی وبهل صًذگی هیوٌٌذ ،گَل
ًوی صًٌذ .آًْب هیل ثِ هٌٔبداس وشدى صًذگی سا دس خَد داؿتِ ٍ پشٍسؽ هیدٌّذ
(وییض.)1998،
عالهت رٍاًی
ػالهت سٍاًی سػیذى فشد ثِ ایي تلَس اػت وِ صًذگیاؽ هٌؼزن ٍ هٌٔبداس اػت.
سیف هذلی سا ثشای ػالهت سٍاًی پیـٌْبد هیوٌذ وِ اص  6ثٔذ پزیشؽ خَد ،تؼلي ثش
هحیيّ ،ذفوٌذ ثَدى صًذگی ،سؿذ فشدی ،اػتمالل ٍ سٍاثي هخجت ثب دیگشاى تـىیل
هیؿَد(سیف .)1989 ،وییض ،ثٔذ ػالهت سٍاًی ٍ ارتوبٓی سا ًـبًِ وبسوشد هخجت
هیخَاًذ ٍ هیگَیذ اگش فشد ؿشایي دٍ ثٔذ ػالهت احؼبػی (احؼبع خَة ٍ سهبیت
1- Social coherence
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اص صًذگی) ٍ ثٔذ وبسوشد هخجت سا داؿتِ ثبؿذ ،اص ػالهت سٍاًی ثشخَسداس اػتٍ .ی ایي
ٍهٔیت سا ثبلٌذگی هیًبهذ (سیف ٍ وییض .)1995،اسیه فشٍم 1هٔتمذ اػت «ؿخق ػبلن
اص ًِش سٍاًی وؼی اػت وِ ثْشُ ٍس ثَدُ ٍ اصخَد ثیگبًِ ًجبؿذ،پیًَذؽ ثب رْبى اص ساُ
ٓـك ثبؿذ ،اص خش د خَد ثشای دػت یبفتي ثِ حمبیك ٓیٌی اػتفبدُ وٌذ ،خَد سا ؿخلیت
ثی ّوتبیی ثذاًذ ٍ دس ٓیي حبل ّوجؼتگی خَیؾ سا ثب دیگشاى حغ وٌذ .تبثْ التذاس
ثی هٌٌمی ًجبؿذ ،ثب سغجت التذاس هٌٌمی خشد ٍ ٍرذاى سا ثپزیشد ،تب ٓوش داسد دس حبل
تَلذ ثبؿذ ٍ صًذگی سا هَّجت پش اسصؿی تلمی وٌذ»(فشٍم)312 :1394،
هبصلًَ 2یض اًؼبى ػبلن سا خَاػتبس تحمك خَدؿىَفبیی هی داًذ .اص ًِش اٍ ؿشى ًبیل ؿذى
ثِ خَدؿىَفبیی تأهیي ًیبصّبیی اػت وِ ثِ تشتیت اص ًیبصّبی رؼوبًی یب فیضیَلَطیه
ؿشٍّ ؿذُ ٍ ثِ ًیبصّبی ایوٌی ،هحجت ،احؼبع تٔلك خبًش ٍ دس ًْبیت ًیبص ثِ
خَدؿىَفبیی هی سػذ .اًؼبى ػبلن فشدی اػت وِ ثِ ثبالتشیي ػٌح ًیبصّب دػت هییبثذ.
(هَػَی ٍ ؿیبًی .)123 :1394،فشاًىل ،3داؿتي هٌٔبیی ثشای صًذگی سا هٔیبسی ثشای
ػٌزؾ ػالهت سٍاًی فشد هیداًذ .ثٌبثش ًِشیِی آدلش 4فشد ثشخَسداس اص ػالهت
سٍاًـٌبختی ،تَاى ٍ ؿْبهت یب رشأت ٓول وشدى سا ثشای ًیل ثِ اّذافؾ داسد .چٌیي
فشدی رزاة ٍ ؿبداة اػت ٍ سٍاثي ارتوبٓی ػبصًذُ ٍ هخجتی ثب دیگشاى داسد .فشد ػبلن
اص ًِش سٍاًی ،داسای ٓاللِی ارتوبٓی ٍ هیل ثِ هـبسوت ارتوبٓی اػت؛ ثٌبثشایي ًؼجت
ثِ دیگشاى ٍ ربهِٔ هؼؤٍلیتپزیش اػت(.یَػین)2015 ،
ٌّدارهٌدی اختواعی (رفتار خاهعِپغٌد)
«سفتبس ربهِٔپؼٌذ» ]وِ تَػي وییض هٌشح گشدیذُ[ سا هیتَاى هٔبدل هفَْم «ٌّزبسهٌذی»
وِ دس ادثیبت ربهِٔؿٌبػی هشػَمتش اػت ،ثِ وبس ثشدٌّ .زبسهٌذی ارتوبٓی ،ثِ هٌٔی
تجٔیت فشد اص ٌّزبسّب  ،لَآذ ،لَاًیي ٍ اسصؿْبی اػبػی ربهِٔ ٍ تجٔیت اص آًْب ٍ ثِ
وبس ثؼتي آًْب دس تجبدالت ٍ وٌؾّبی ارتوبٓی ثَدُ ٍ دس همبثل هفبّیوی هبًٌذ «اًحشاف»
1- Fromm
2- Maslow
3- Frankl
4- Adler
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ٍ یب «وذ سفتبسی» لشاس هیگیشد.
«ثِ آتمبد دٍسوین اًؼزبم ارتوبٓی ٌّگبهی حفَ هیؿَد وِ افشاد ثب هَفمیت دس
گشٍّْبی ارتوبٓی ادغبم ؿًَذ ٍ ثب هزوَِٓای اص اسصؽّب ٍ آداة ٍ سػَم هـتشن
ّذایت ٍ تٌِین ؿًَذ»(گیذًض.)15 :1387،
دٍسوین هٔتمذ اػت ،فشآیٌذّبی تغییش دس دًیبی هذسى چٌبى پشؿتبة ٍ ؿذیذًذ وِ هؼبئل
ٍ هٔوالت ارتوبٓی ثضسگی ثِ ثبس هیآٍسًذ .ایي فشآیٌذّبی تغییش هیتَاًذ تأحیش
ٍیشاًگشی ثش ػجىْبی صًذگی ػٌتی ،اخاللیبتٓ ،مبیذ دیٌی ٍ الگَّبی سٍصهشُ داؿتِ
ثبؿٌذ ،ثیآًىِ اسصؽ ّبی تبصُ ٍ سٍؿٌی فشاّن آٍسًذ .دٍسوین ایي ؿشایي ثیحجبت سا ثِ
هفَْم آًَهی یب ثیٌّزبسی سثي هیداد ،یٌٔی احؼبع ثیّذفی یب یأع ٍ حشهبى وِ اص
صًذگی ارتوبٓی هذسى ًـأت هیگیشد(گیذًضّ« .)16 :1387،شگبُ ؿیشاصُی تٌِینّبی
ارتوبٓی اص ّن گؼیختِ گشدًذً ،فَر ًِبستوٌٌذُی ربهِٔ ثش گشایؾّبی فشدی دیگش
وبسآیی اؽ سا اص دػت خَاّذ داد ٍ افشاد ربهِٔ ثِ حبل خَدؿبى ٍاگزاس خَاٌّذ
ؿذ»(وَصس.)192 :1387،
اص ًِش دٍسوین هـىل اكلی رَاهْ رذیذ ساثٌِی فشد ثب ربهِٔ اػت؛هـىلی وِ ثِ اص
ّن پبؿیذگی ارتوبٓی ٍ هٔف پیًَذّبیی ثشهیگشدد وِ فشد سا ثب ربهِٔ هشثَى هیوٌذ.
اص پیبهذّبی ػؼت ؿذى ساثٌِی فشد ثب ربهِٔ ،لویِی خَدوـی اػت .اص ًِش دٍسوین
تفبٍتْبی حبكل دس هیضاى خَدوـی ثب هیضاى اًؼزبم ارتوبٓی هٌٌجك اػت .هیضاًْبی
ثبالی خَدوـی دس هیبى گشٍُّبیی یبفت هیؿَد وِ اص ًِش ارتوبٓی هٌضٍیاًذ ٍ ثش
ٓىغ ،هیضاىّبی پبییي خَدوـی ثیبًگش گشٍُّبیی اص افشاد اػت وِ پیًَذّبی لَی
ارتوبٓی داسًذ .دٍسوین پغ اص ثشؿوشدى اًَاّ خَدوؾّب ،خَدوـی ًبؿی اص
ثیٌّزبسی سا ثِ ٌَٓاى ؿبخق دسرِی هٔوَالً غیش لبثل اًذاصُگیشی یىپبسچگی
ارتوبٓی ثِ وبس هیثشد .اگش تٌِینّبی ٌّزبسثخؾِ سفتبس فشدی ػؼتی ثگیشًذ ٍ اص ّویي
سٍ ًتَاًٌذ توبیالت اًؼبًْب سا هْبس ٍ ساٌّوبیی وٌٌذ ،افشاد ثشای خَدوـی ًبثٌْزبس
آهبدگی پیذا هیوٌٌذ(وَصس .)193 :1387،لویِی اكلی وِ دٍسوین دس استجبى ثب دٍ ًَّ

عالهت اختواعی ٍ کارکزدّای آى در خَاهع ؽْزی 171 /

ولی خَدوـی هٌشح هیوٌذ ٓجبست اػت اص ایٌىِ هیضاى خَدوـی ثِ ًؼجت هٔىَع ثب
دسرِ ّوجؼتگی گشٍُّبی ارتوبٓی وِ فشد رضئی اص آى اػت تغییش هیوٌذ (چلجی،
.)67:1375
ّشؿی ًیض دس تئَسی پیًَذ ارتوبٓی ٍ تأحیشؽ ثش آًَهی ،ثش اػبع سٍیىشد ثیوبسی
هحَس ،ػالهت ارتوبٓی سا ٓذم حوَس َٓاهل هذ ارتوبٓی هبًٌذ اص خَدثیگبًگی ٍ
ثیٌّزبسی (آًَهی) دس فشد داًؼتِ اػت .ثِ آتمبد ّشؿی ٓلت ّوٌَایی افشاد ثب
ٌّزبسّبی ارتوبٓی ،پیًَذّبی ارتوبٓی آًْب اػتٍ .ی هذٓی اػت وِ پیًَذ هیبى فشد ٍ
ربهِٔ هْوتشیي ٓلت ّوٌَایی ٍ ٓبهل اكلی وٌتشل سفتبسّبی فشد اػت ٍ هٔف یب ًجَد
ایي پیًَذ هَرت اكلی وذ سفتبسی اػت .ثیي تٔلك خبًش افشاد ثِ ربهِٔ ،تْٔذ آًبى ثِ
اهَس هتذاٍل ٍ صًذگی سٍصهشُی ّوٌَا ثب ٌّزبسّبی ارتوبٓی ،دسگیشؿذى آًْب دس
فٔبلیتْبی هختلف صًذگی ٍ آتمبد ثِ ًِبم ٌّزبسی ربهِٔ اص یه ػَ ٍ ّوٌَایی آًبى ثب
ٌّزبسّبی ارتوبٓی اص ػَی دیگش ،ساثٌِی هؼتمین ٍ ثب احتوبل وذسفتبسی آًبى ساثٌِی
هٔىَع ٍرَد داسد(ّشؿی :1969 ،ثِ ًمل اصكذیك ػشٍػتبًی)53 :1387،
هغؤٍلیتپذیزی اختواعی
ٍاطُ هؼؤٍلیت یب هؼؤٍلیتپزیشی ثِ تٌْبیی اؿبسُ ثِ حغ ٍُیفِؿٌبػی ،پبػخگَ ثَدى
ٍ تْٔذ داسد .ایي ٍاطُ دس سؿتِّبی فلؼفِ ،ربهِٔؿٌبػی ،حمَق ٍ سٍاًـٌبػی ثِ وبس
سفتِ اػت .ربى اػتَاست هیل اص فیلؼَفبًی اػت وِ دس همبلِی «دس هَسد آصادی» اص ایي
ٍاطُ اػتفبدُ وشدُ ٍ دس اداهِ هبوغ ٍثش ثب ًشح ٍاطُی «اخالق هؼؤٍلیت» صهیٌِی ٍسٍد
آى سا ثِ ربهِٔؿٌبػی فشاّن وشد(ثیشَّفً .)231 :1387،مؾ فشآیٌذ هؼؤٍلیتپزیشی
ارتوبٓی دس ربهِٔ سا ثبیذ پبػخگَیی ثِ اًتِبست دیگشاى داًؼت وِ ًبؿی اص ًمـْبی
ارتوبٓی اػت وِ ربهِٔ ثِ افشاد تزَیض هیوٌذ ٍ یب افشاد وؼت هیوٌٌذ.
هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی اص هٌِش ربهِٔؿٌبختی دس ػِ ػٌح خشد ،هیبًی ٍ والى لبثل
هٌبلِٔ اػت .دس ػٌح خشد ،هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ثِ ٌَٓاى احؼبع تْٔذ ٍ وٌـی
وِ تهته افشاد دس لبلت ًمؾّبی خَد ًؼجت ثِ خَد ٍ یىذیگش داسًذ دس ًِش گشفتِ
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هیؿَد .دس ػٌح هیبًی هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی دس استجبى ثب گشٍّْب ٍ ػبصهبًْب ٍ
هبًٌذ آى هٌشح هیگشدد .دس ػٌح والى ًیض هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی دٍلت-هلتْب هذ
ًِش اػت(اػىالیش ٍ هیلش :2010 ،ثِ ًمل اص ًیىخَاُ ٍ رْبًـبّی فشدّ .)1393 ،بًغ
ٍسًش ثیشَّف 1سٍاًـٌبع ارتوبٓی ،هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی سا ثِ ٌَٓاى یه ٍیظگی
ٓبلی دس افشاد هی داًذ وِ دس سٍاثي ثب دیگشاى ٍ دس هَلٔیتْبی گًَبگَى ٍ دس ٓول خَد سا
ًـبى هیدّذ .دس هؼؤٍلیت پزیشی ارتوبٓی ًَٓی وٌتشل دسًٍی ثش فشد حبون اػت وِ
ثشای ثشلشاسی سٍاثي هجتٌی ثش ّوذلی ،تَرِ ثِ حمَق دیگشاى ٍ ثِ ًَس ولی ًِن
ارتوبٓی اّویت داسد(خَؿجیي.)219 :1390،
چارچَب ًظزی
وییض هٔتمذ اػت ثیي ػالهت ارتوبٓی ثب سفتبسّبی ارتوبّ پؼٌذ ساثٌِی هخجتی ٍرَد
داسد .افشاد داسای ػالهت ارتوبٓی ثبالتش ،دس خبًَادُّبیی صًذگی هیوٌٌذ وِ حجبت ٍ
اًؼزبم ثیـتشی داسًذ ٍ ثبیذ اًتِبس داؿت تٌبثك آًبى ثب ٌّزبسّبی ارتوبٓی ثیـتش ثبؿذ.
ایي ٍهٔیت هیتَاًذ ًمؾ هْوی داؿتِ ثبؿذ دس پیـگیشی اص اًحشاف وِ اثٔبدی فشاتش اص
للوشٍ سفتبسّبی فشدی داسد(ػبم آسام .)1388،اص ًِش دٍسوین ٍ ّشؿی ًیض هـىل اكلی
رَاهْ رذیذ ساثٌِی فشد ثب ربهِٔ اػت؛ هـىلی وِ ثِ اص ّن پبؿیذگی ارتوبٓی ٍ
هٔف پیًَذّبیی ثش هیگشدد وِ فشد سا ثب ربهِٔ هشثَى هیوٌذ .ثش اػبع تئَسیّبی ثبال
ثِ ًِش هیسػذ ٍرَد دسربتی هٌلَة اص ػالهت ارتوبٓی دس افشاد ،هیتَاًذ آًْب سا ثِ
ػوت ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ٍ اًزبم سفتبسّبی ربهِٔپؼٌذ ٍ ًیض ٓذم استىبة سفتبسّبی
اًحشافی ػَق دّذ .ػالهت سٍاًی ًیض هی تَاًذ ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی سا تحت تأحیش لشاس
دّذ .ثش اػبع ًِشیِی ًمق ؿخلیتّ ،شگبُ یه فشد دچبس ثیلشاسی ،وذخَیی،
ثذثیٌی ،خَدخَاّی ،حوالت ٓلجی ،اًضٍا ًلجی ،لزبرت ٍ یب خـن ؿَد؛ ثِ گًَِای وِ
ًَٓی هذیت ٍ ًبػبصگبسی ثب ارتوبّ دس ؿخلیت اٍ پذیذ آیذ ،دس ایي كَست دس
هٔشم استىبة سفتبس اًحشافی ٍ وزشٍاًِ لشاس هیگیشد .پیشٍاى ایي ًِشیِ هٔتمذًذ افشاد
1- Bierhoff،Hans Werner
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وزشٍ داسای ؿخلیتی هتفبٍت ثب دیگشاى ّؼتٌذ؛ تفبٍتی وِ آًْب سا ثب ربهِٔ ٍ
ٌّزبسّبی ارتوبٓی دس توبد لشاس دادُ اػت ٍ اص خبػتگبُّبی هتفبٍتی چَىٍ :ساحت،
ربهِٔ پزیشی ٍ تزشثیبت ؿخلی هبیِ هیگیشد(هَػی كذس ،20 :1383 ،ثِ ًمل اص وبٍُ،
.)122 :1391
هٌبثك یبفتِّبی وییض ،ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ هؼؤٍلیتپزیشی دس ثشاثش صًذگی ارتوبٓی
ساثٌِ ی هٌٔبداسی ٍرَد داسد؛ ّشچٌذ وِ هـخق ًیؼت وذام یه ٓلت دیگشی
اػت(.وییض ٍ ؿبپیشٍ .)2004،ثِ آتمبد ٍی ،ػٌَح ػالهت ارتوبٓی ثخلَف اًؼزبم
ارتوبٓی ٍ هـبسوت ارتوبٓی دس افشادی وِ ثب اًشافیبى خَد ثشای حل هؼبئل ٍ
هـىالت ّوىبسی ٍ ّوفىشی هیوشدًذ دس همبیؼِ ثب افشدی وِ ثب اًشافیبى خَد استجبى
ًذاؿتٌذ هیضاى ثبالتشی داؿتِ اػت .ثِ آتمبد چلجی هیضاى احؼبع هؼؤٍلیت ،تىلیف ٍ
تْٔذ ًؼجت ثِ لبٓذُ ی اخاللی دس لجبل روْ ،تبثٔی اص هیضاى اػتحىبم روْ اػت .ثِ
آتمبد ٍی تٔلك ٍ تْٔذ ارتوبٓی دٍ ٌٓلش اػبػی دس تٔشیف هفَْم «ارتوبّ» ٍ ًیض
هْوتشیي پیؾ ًیبصّبی احؼبع ؿْشًٍذی ٍ هؼؤٍلیت ارتوبٓی اػت(چلجی.)69 :1375،
هیلش1دس وتبة «وٌؾ ارتوبٓی» اص دٍ ًَّ وٌؾ فشدی ٍ ارتوبٓی یبد وشدُ ٍ اُْبس
هیداسد وِ هؼؤٍلیتپزیشی ٍ اخالق هؼؤٍلیت الصهِی وٌؾ رؤی اػت .ثِ گوبى هیلش
ٓبهل ٍاثؼتگی افشاد ثِ یىذیگش ٍ دسگیشی آًْب دس اهَس ربهِٔٓ ،بهل هؼؤٍلیتپزیشی
ارتوبٓی هیثبؿذ(هیلش :2004،كق  .)234-235هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ّوچٌیي
هتأحش اص ػالهت سٍاًی اػت .اص ًِش آدلش فشد ػبلن اص ًِش سٍاًی ،داسای ٓاللِی ارتوبٓی
ٍ هیل ثِ هـبسوت ارتوبٓی اػت؛ ٍ ثٌبثشایي ًؼجت ثِ دیگشاى ٍ ربهِٔ هؼؤٍلیتپزیش
اػت.
ػالهت سٍاًی افشاد هتأحش اص ػالهت ارتوبٓی آًبى اػت .وییض ثٔذ ػالهت سٍاًی ٍ
ارتوبٓی سا ًـبًِی وبسوشد هخجت هیخَاًذ ٍ هیگَیذ اگش فشد ؿشایي دٍ ثٔذ ػالهت
احؼبػی (احؼبع خَة ٍ سهبیت اص صًذگی) ٍ ثٔذ وبسوشد هخجت سا داؿتِ ثبؿذ ،اص
1- Miller
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ػالهت سٍاًی ثشخَسداس اػتٍ .ی ایي ٍهٔیت سا ثبلٌذگی هیًبهذ .اسیه فشٍم هٔتمذ
اػت ،ػالهت سٍاًی سا ًوی تَاى ٍالٔیتی ٓیٌی تلَس وشد ٍ آى سا دس استجبى ثب ویفیت
صًذگی لشاس ًذاد (فشٍم .)78 :1394 ،ثِ هٌَِس دسن وبسوشد ثْیٌِ ٍ ػالهت رٌّی،
داً ـوٌذاى ارتوبٓی ًیض ثبیذ ثِ ثشسػی ػالهت ارتوبٓی ثضسگؼبالى ثپشداصًذ(وییض،1998،
ثِ ًمل اص السػَى  .)1996 ٍ 1992ثیي هفَْم ػالهت سٍاًی ٍ ػالهت ارتوبٓی فبكلِی
ًضدیىی ٍرَد داسدّ .وچٌیيً ،تبیذ هٌبلٔبت ًـبى دادُاًذ وِ هٔیبسّبی (ؿبخلْبی)
ػالهت ارتوبٓیّ ،وجؼتگی هخجتی ثب هٔیبسّبی ػالهت سٍاًی داسًذ(ػبم آسام.)1389 ،
فزضیِّای پضٍّؼ
 -1ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی (اًزبم سفتبسّبی ربهِٔپؼٌذ) ساثٌِ
ٍرَد داسد.
 -2ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ساثٌِ ٍرَد داسد.
 -3ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ ػالهت سٍاًی ساثٌِ ٍرَد داسد.
هدل ًظزی پضٍّؼ
ؽکل :1هدل ًظزی پضٍّؼ

رٍػ تحقیق
پظٍّؾ حبهش ثب سٍؽ پیوبیـی كَست گشفتِ اػت .اًالٓبت هَسد ًیبص ثشای آصهَى
فشهیِّب ٍ ًیض هذل ًِشی پظٍّؾ ثِ ٍػیلِی پشػـٌبهِ ثب ػؤاالت ثؼتِ روْآٍسی ؿذُ
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اػتّ .وچٌیي ثشای تذٍیي هجبًی ًِشی ،چبسچَة ًِشی ٍ ادثیبت ٍ پیـیٌِی تحمیك
ًیض اص سٍؽ اػٌبدی اػتفبدُ ؿذُ اػت.
خاهعِ ٍ ًوًَِ آهاری پضٍّؼ
ربهِٔی آهبسی پظٍّؾ ،ؿبهل ولیِ ػبوٌبى  15-64ػبلِی ؿْش اكفْبى ّؼتٌذً .وًَِی
آهبسی ًیض  ،تٔذاد ً 385فش 1اص ربهِٔی آهبسی فَقالزوش دس ًِش گشفتِ ؿذُ وِ ثِ سٍؽ
خَؿِای ٍ اص هٌبًك  14گبًِی ؿْش اكفْبى اًتخبة ؿذُاًذ.
اتشار خوعآٍری اطالعات
خدٍل ؽوارُی ( :)1اتشارّای خوعآٍری اطالعات

تعداد

هقیاط

حداقل

حداکثز

عؤاالت

اًداسُگیزی

ًوزُ

ًوزُ

33

پٌذ دسرِای

33

165

28

چْبس دسرِای

28

112

هؼؤٍلیتپزیشی

هحمكػبختِ

9

پٌذ دسرِای

9

45

ٌّزبسهٌذی

هحمكػبختِ

13

پٌذ دسرِای

13

65

هتغیز
ػالهت
ارتوبٓی
ػالهت سٍاًی

اتشار اًداسُگیزی
پشػـٌبهِی وییض
پشػـٌبهِی ػالهت
ٓوَهی )(GHQ

ولیِ هتغیشّبی فَقالزوش ًی یه هٌبلِٔی همذهبتی ثش سٍی ً 40فش اص پبػخگَیبى ،اص
ًِش سٍایی ثِ ٍػیلِی هذلػبصی ٍ ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس ً ٍ ٍ amosیض اص ًِش پبیبیی ثب
اػتفبدُ اص هشیت آلفبی وشًٍجبخ اػتبًذاسدػبصی ؿذُ ٍ ًتبیذ حبكلِ ثِ اختلبس دس
رذٍل صیش آهذُ اػت.
 - 1ثشای ثِ دػت آٍسدى حزن ًوًَِ دس سػبلِ اص ًشم افضاس  sample powerاػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ثش اػبع
هفشٍهبت دس ًِش گشفتِ ؿذُ (دسكذ خٌبی  ،0/05تَاى ثبالتش اص  ٍ 0/80حزن احش  )0/10حزن ًوًَِی ؿْش
اكفْبى دس سػبلِ ،تٔذاد ً 328فش (اص تٔذاد ً 800فش ًوًَِ دس  6ؿْشػتبى اػتبى اكفْبى) ثَدُ وِ دس همبلِی حبهش
ثشای سػیذى ثِ ًتبیذ ربهْتش ،هحمك تٔذاد  385پشػـٌبهِ ثشای ؿْش اكفْبى تىویل ًوَدُ اػت؛ ٍلی دس سػبلِ
ّوبى ً 328فش دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت.
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خدٍل ؽوارُی (ً :)2تایح اعتاًداردعاسی اتشارّای پضٍّؼ در هطالعِی هقدهاتی

ًتبیذ ثِ دػت آهذُ دس لؼوت ًتبیذ ثشاصؽ رضئی هذل ًـبى هیدّذ وِ ّوِی ثبسّبی
ٓبهلی هتغیشّبی پٌْبى ثش سٍی ولیِی ؿبخلْب (هتغیشّبی آؿىبس)ی خَد ،هٌٔبداس اػت.
هشایت آلفبی ثِ دػت آهذُ ًیض ًـبى اص پبیبیی اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ هحمك داسدً .تبیذ
ثشاصؽ ولی هذل ًیض ًـبى دادُاًذ وِ هذل هَسد ًِش هحمك اص ثشاصؽ هٌلَثی ثشخَسداس
اػت.
آسهَىّای آهاری ٍ ًزمافشارّای هَرد اعتفادُ
ثشای ثشسػی استجبى ثیي هتغیشّبی پظٍّؾ اص سگشػیَى خٌی ػبدُ ٍ ًشمافضاسspss

اػتفبدُ ؿذُ اػت .ػٌزؾ هذل ًِشی پظٍّؾ ًیض ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  amosكَست
گشفتِ اػت.
تَصیف ًوًَِی آهاری
ًتبیذ تحمیك ًـبى هیدّذ وِ اص تٔذاد ً 385فش پبػخگَیبى تٔذاد ً 190فش صى ٍ ً 195فش
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هشد  ،تٔذاد ً 147فش هزشدً 229 ،فش هتأّل ٍ ً 9فش هٌلّمِ ٍ  ،...تٔذاد ً 73فرش ثیىربس72 ،
ًفش هـبغل ثذٍى دسآهذ (ػشثبص ،خبًِ داس ٍ ً 19 ،)...فش داًؾآهَصً 37 ،فرش داًـرزَ73 ،
ًفش هـبغل ون دسآهذ (وبسگش ،هٌـی ٍ ً 53 ،)...فش هـبغل آصاد هٔوَلی (وـبٍسص ،وبػرت
ٍ ً 97 ،)...فش داسای هـبغل دٍلتیً 11 ٍ ،فش ًیرض داسای هـربغل ٓربلی (پضؿرهّ ،یرأت
ٓلوی ٍ  )...ثَدُاًذ .تٔذاد ً 18فش هذسن تحلیلی ساٌّوبییً 103 ،فرش هتَػرًٌِ 59 ،فرش
وبسداًیً 154 ،فش وبسؿٌبػی ٍ ً 51فش ًیض هذسن تحلیلی اسؿذ ٍ دوترشی داؿرتِاًرذ .اص
لحبٍ هیضاى دسآهذ هبّیبًِ ًیض تٔذاد ً 167فش فبلذ دسآهذ ثَدُ ،تٔذاد ً 15فش ووترش اص 500
ّضاس تَهبى ،تٔذاد ً 60فش ثیي ّ 500ضاس تَاى تب یه هیلیرَى تَهربى ،تٔرذاد ً 58فرش ثریي
 1000000تب  1500000تَهبى ،تٔذاد ً 44فش ثیي  1500000ترب  2000000تَهربى ،تٔرذاد
ً 28فش ثریي  2000000ترب  3000000تَهربى ٍ تٔرذاد ً 13فرش ّرن دسآهرذّبی ثربالتش اص
 3000000تَهبى دس هبُ دسآهذ داؿتِاًذ .تٔذاد ًوًَِ اص ػبوٌبى ّش هٌٌمِی ؿْش اكرفْبى
ًیض ثیي  27تب ً 29فش ،هتغیش ثَدُ اػت.
تدشیِ ٍ تحلیل دادُّا
الف :تزرعی هیاًگیي هتغیزّای تحقیق در ًوًَِ ٍ خاهعِی آهاری
خدٍل ؽوارُی ( :)3تزرعی هیاًگیي هتغیزّای تحقیق در ًوًَِ ٍ خاهعِی آهاری
هیاًگیي اًحزاف

هتغیز

*

ًوًَِ

ػالهت ارتوبٓی
هؼؤٍلیتپزیشی
ارتوبٓی

هعیار

خطای
اًحزاف
هیاًگیي

تفاٍت
هقدار t

sig

هیاًگیٌْا

عطح اطویٌاى %95
کزاًِی

کزاًِی

پاییي

تاال

0/3834 0/2817 0/33255 0/000 12/859 0/02586 0/50741 3/3325
1/2467 1/1285 1/18759 0/000 39/533 0/03004 0/58944 4/1876

ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی 1/0964 1/0055 1/05095 0/000 45/448 0/02312 0/45373 4/0510
ػالهت سٍاًی

**

0/6360 0/000 28/511 0/02231 0/4377 3/1360
** Test Value = 2.5

0/6799 0/5921
*Test Value = 3

دادُّبی رذٍل ثبال ًـبى هیدّذ وِ هیبًگیي ًوشُی هتغیشّبی ػالهت ارتوبٓی ،ػالهت
سٍاًی ،هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ٍ ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی دس ًوًَِ ٍ ًیض ربهِٔی آهبسی،
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ثبالتش اص حذ هتَػي اػت.
ب :تزرعی فزضیِّای پضٍّؼ (آهار کالعیک)
خدٍل ؽوارُ -4الف :تزرعی تأثیز هتغیز هغتقلِ عالهت اختواعی تز هتغیزّای ٍاتغتِی پضٍّؼ
(خالصِی هدل رگزعیَى)
Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

هتغیز ٍاتغتِ

0/56

0/11

0/12

0/34

هؼؤٍلیتپزیشی

0/42

0/14

0/14

0/37

ٌّزبسهٌذی

0/40

0/18

0/19

0/43

ػالهت سٍاًی

خدٍل ؽوارُی -4ب :تزرعی تأثیز هتغیز عالهت اختواعی تز هتغیزّای ٍاتغتِی پضٍّؼ (آسهَى
تحلیل ٍاریاًظ)
sig

F

49/58 0/00

61/87 0/00

86/93 0/00

Mean
Square

df

Sum of
Squares

15/29

1

15/29

Regression

0/31

383

118/12

Residual

هؼؤٍلیتپزیشی

384

133/42

Total

ارتوبٓی

10/99

1

10/99

Regression

0/18

383

68/06

Residual

ٌّزبسهٌذی

384

79/05

Total

ارتوبٓی

13/61

1

13/61

Regression

0/16

383

59/96

Residual

384

73/57

Total

هتغیز ٍاتغتِ

ػالهت سٍاًی
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خدٍل -4ج :تزرعی تأثیز هتغیز عالهت اختواعی تز هتغیزّای ٍاتغتِی پضٍّؼ (ضزایة هتغیزّای
ٍارد ؽدُ)
ضزیة
sig

T

اعتاًدارد
Beta

ضزایة غیز اعتاًدارد
اًحزاف
اعتاًدارد

model
B

ػالهت ارتوبٓی *

0/00

7/04

0/34

0/06

0/39

0/00

7/87

0/37

0/04

0/33

ػالهت ارتوبٓی * ٌّزبسهٌذی

0/00

9/32

0/43

0/04

0/37

ػالهت ارتوبٓی*ػالهت سٍاًی

هؼؤٍلیتپزیشی

ًتبیذ ثِ دػت آهذُ حبوی اص تأحیش هٌٔبداس هتغیش ػالهت ارتوبٓی ثش هتغیش
هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی اػت .همذاس  Betaثِ دػت آهذُ ًیض ًـبى هیدّذ وِ ثِ اصای
ّش ٍاحذ اًحشاف هٔیبس دس هتغیش هؼتمل ػالهت ارتوبٓیٍ 0/39 ،احذ تغییش دس هتغیش
ٍاثؼتِ هؼؤٍلیت پزیشی ارتوبٓی خَاّین داؿت .ثب تَرِ ثِ هشیت تٔییي هحبػجِ ؿذُ،
هیتَاى گفت  0/12اص تغییشات هتغیش هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ثِ ٍػیلِی هتغیش هؼتمل
ػالهت ارتوبٓی كَست هی گیشد .تأحیش ػالهت ارتوبٓی ثش هتغیش ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی
ًیض هٌٔبداس اػت .همذاس  Betaثِ دػت آهذُ ًیض ًـبى هیدّذ وِ ثِ اصای ّش ٍاحذ
اًحشاف هٔیبس دس هتغیش هؼتمل ػالهت ارتوبٓیٍ 0/33 ،احذ تغییش دس هتغیش ٍاثؼتِ
ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ثِ ٍرَد خَاّذ آهذ .هشیت تٔییي هحبػجِ ؿذُ ًیض ًـبى هیدّذ
وِ  0/14اص تغییشات هتغیش ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ثِ ٍػیلِی هتغیش هؼتمل ػالهت
ارتوبٓی كَست هی گیشدّ .وچٌیي ًتبیذ حبوی اص تأحیش هٌٔبداس ػالهت ارتوبٓی ثش
هتغیش ػالهت سٍاًی اػت .همذاس  Betaثِ دػت آهذُ ًیض ًـبى هیدّذ وِ ثِ اصای ّش
ٍاحذ اًحشاف هٔیبس دس هتغیش هؼتمل ػالهت ارتوبٓیٍ 0/37 ،احذ تغییش دس هتغیش
ٍاثؼتِ ی ػالهت سٍاًی خَاّین داؿتّ .وچٌیي ثب تَرِ ثِ هشیت تٔییي هحبػجِ ؿذُ،
هیتَاى گفت  0/19اص تغییشات هتغیش ػالهت سٍاًی ثِ ٍػیلِی هتغیش هؼتمل ػالهت
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ارتوبٓی كَست هیگیشد.
هدل هعادلِی عاختاری
هذلّبی هٔبدلِی ػبختبسی ثِ ًَس هٔوَل تشویجی اص هذلْبی اًذاصُگیشی ٍ هذلْبی
ػبختبسیاًذ .ثش هجٌبی هذلْبی اًذاصُگیشی ،هحمك تٔشیف هیوٌذ وِ وذام هتغیشّبی
هـبّذُ ؿذُ ،اًذاصُگیشًذُی وذام هتغیشّبی پٌْبى ّؼتٌذ ٍ ثش پبیِی هذلّبی ػبختبسی
هـخق هیوٌذ وِ وذام هتغیشّبی هؼتمل داسای تأحیش ثش وذام هتغیشّبی ٍاثؼتِاًذ ٍ یب
ایٌىِ وذام هتغیشّب ثب یىذیگش ّوجؼتِاًذ .ثِ ایي تشتیت ثب ثْشُگیشی اص ایي هذلْب هیتَاى
ثِ ًَس ّوضهبى ثِ اسصیبثی ویفیت ػٌزؾ هتغیشّب ٍ همجَلیت احشات هؼتمین ٍ غیش
هؼتمین ٍ ّوچٌیي تٔبهلّبی تٔشیف ؿذُ هیبى هتغیشّب پشداخت(لبػوی .)5 :1389،دس
صیش ًتبیذ ثشسػی هذل ًِشی پظٍّؾ ثِ ٍػیلِی ًشمافضاس  amosآهذُ اػت.
ؽکل  :2هدل تدزتی پضٍّؼ
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 ًتایح تزآٍرد خشئی هدل تدزتی: )5( خدٍل ؽوارُی
Estimate

S.E.

C.R.

P

masoliyatpaziri
mentalhelth
hanjarmandi
hanjarmandi
hanjarmandi
m_p6
m_p5
m_p4
m_p3
m_p2
m_p1
afsordgi
karkerdi
ezterabi
jesmani
shekoofa

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

wellbeing
wellbeing
wellbeing
masoliyatpaziri
mentalhelth
masoliyatpaziri
masoliyatpaziri
masoliyatpaziri
masoliyatpaziri
masoliyatpaziri
masoliyatpaziri
mentalhelth
mentalhelth
mentalhelth
mentalhelth
wellbeing

1.800
1.000
.780
.288
.000
.859
.588
.835
.641
.804
1.000
1.000
.649
1.108
.986
1.744

.228

7.879

0.000

.195
.062

3.996
4.621

0.000
0.000

.069
.048
.049
.057
.056

12.516
12.314
16.931
11.332
14.254

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

.062
.090
.082
.204

10.488
12.352
11.998
8.564

0.000
0.000
0.000
0.000

mosharek
paziresh
yekparch
ensejam
qanoon
arzesh
first_en
seconden

<--<--<--<--<--<--<--<---

wellbeing
wellbeing
wellbeing
wellbeing
hanjarmandi
hanjarmandi
hanjarmandi
hanjarmandi

1.992
1.414
1.865
1.000
1.000
1.034
.695
.113

.225
.210
.213

8.859
6.735
8.757

0.000
0.000
0.000

.095
.096
.052

10.874
7.274
2.181

0.000
0.000
.029

other_r

<---

hanjarmandi

.592

.083

7.136

0.000

 ػتَى، ٍصىّبی سگشػیًَیEstimate  ػتَى،)دس رذٍل ثبال (رذٍل ثشآٍسدّبی رضئی
Sig  )هٔبدلP Value  همذاسP  ًؼجت ثحشاًی ٍ ػتَىC.R.  ػتَى، خٌبی هٔیبسS.E.

، ثبؿذ./05  وَچىتش اصP  چٌبًچِ همذاس.دس سٍؿْبی آهبسی والػیه) سا ًـبى هیدّذ
 ًتبیذ ًـبى هیدّذ وِ ولیِی استجبىّبی هَرَد دس هذل ثیي.استجبى هضثَس هٌٔبداس اػت
 ثِ اػتخٌبء استجبى ثیي هتغیش ػالهت سٍاًی ٍ ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی،هتغیشّبی پٌْبى
هٌٔبداس ّؼتٌذ وِ ایي استجبى ًیض ثِ لحبٍ ایٌىِ داسای چبسچَة ًِشی لَی ثَدُ اػت
 چٌبًچِ یه پبساهتش داسای هجٌبی ًِشی.دس هذل حفَ ؿذُ ٍ تأحیش آى كفش گشدیذُ اػت
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لَی ثبؿذ ،ثِ كشف فمذاى تفبٍت هٌٔبداس ثب كفش ًویتَاى آى سا اص هذل حزف وشد.
(لبػوی)236 :1389،
ًىتِی لبثل تَرِ ایي وِ دس هحبػجِ هشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثشای استجبى دٍ ثِ دٍ
هتغیشّب ،هـخق گشدیذ وِ ثیي هتغیش ػالهت سٍاًی ثب هتغیش ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی
استجبى هٌٔبداسی ٍرَد داسد ،اهب استجبى ایي دٍ هتغیش دس هذل هٔبدلِ ػبختبسی غیش هٌٔبداس
ؿذُ وِ ایي هَهَّ ثِ دلیل ثِ حؼبة آٍسدى خٌبّبی اًذاصُگیشی حیي اًذاصُگیشی
هتغیشّبی پٌْبى اػت.
خدٍل ؽوارُی ( : )6تزآٍرد ؽاخصْای ارسیاتی کلیت هدل پضٍّؼ
ؽاخص

DF

GFI CMIN/DF

هقدار

155

0/93

1/87

AGFI

CFI

IFI

PNFI

0/91

0/95

0/95

0/73

RMSEA PCFI

0/77

0/05

ثشای ثشسػی ثشاصؽ ولی هذل اص ػِ دػتِ اص ؿبخلْبی ثشاصؽ اػتفبدُ هیؿَد وِ ًتبیذ
ثشخی اص هْوتشیي آًْب دس رذٍل ثبال ٍ تَهیحبت هشثَى صیش آهذُ اػت.
ؽاخصْای تزاسػ هطلق
ؿبخلْبی ثشاصؽ هٌلك هبًٌذ  AGFI ٍ GFIؿبخلْبیی ّؼتٌذ وِ ثش هجٌبی تفبٍت
ٍاسیبًؼْب ٍ وٍَاسیبًؼْبی هـبّذُ ؿذُ اص یه ًشف ٍ ٍاسیبًغّب ٍ وٍَاسیبًؼْبی
پیؾثیٌی ؿذُ اص ًشف دیگش لشاس داسًذ ( .لبػوی )133 :1389،همبدیش ثبالتش اص 0/90
ًـبىدٌّذُی ثشاصؽ خَة ٍ هٌلَة اػت وِ دس ایٌزب ًیض همذاس  GFIثشاثش ٍ 0/93
همذاس ً AGFIیض دس ػٌح هٌلَة ٍ ثشاثش  0/91اػت.

ؽاخصْای تزاسػ تطثیقی
ؿبخلْبی ثشاصؽ تٌجیمی هبًٌذ  ،IFI ٍ CFIهذل ًِشی تذٍیي ؿذُ سا دس همبیؼِ ثب یه
هذل اػتمالل ًـبى هی دٌّذّ .شچِ هذل تذٍیي ؿذُ ثب یه هذل اػتمالل فبكلِی
ثیـتشی ثگیشد ،هٌلَةتش تلمی هیؿَد .هیضاى ایي ؿبخقّب ًیض ثبیذ ثبالتش اص  0/90ثبؿذ
(ّوبى ،كق  )151-155وِ دس ایٌزب ًیض چٌیي اػت.
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ؽاخصْای تزاسػ هقتصد
ؿبخلْبی ثشاصؽ همتلذ هٌزولِ ً ،CMIN/DF ٍ RMSEA ٍ PNFIـبىدٌّذُی
ایي هَهَّ ّؼتٌذ وِ آیب ّضیٌِی پشداخت ؿذُ (اص دػت دادى یه دسرِی آصادی ثِ
اصای آصاد گزاسدى یه پبساهتش ثشای ثشآٍسد) اسصؽ هٌفٔت ثِ دػت آهذُ (ثْجَدی دس
ؿبخلْبی ثشاصؽ هٌلك) سا داسد یب ًِ .همذاس لبثل لجَل ثشای ؿبخق  ،PNFIثبالتش اص
 0/50یب  0/60دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت .ؿبخق ( RMSEAسیـِی دٍم هیبًگیي
هشثٔبت خٌبی ثشآٍسد) ثش هجٌبی تحلیل هبتشیغ ثبلیوبًذُ لشاس داؿتِ ٍ همذاس ٍ 0/05
وَچىتش اص آى ًـبىدٌّذُ ی ثشاصؽ هٌلَة ولی هذل اػت وِ دس ایٌزب همذاس ایي
ؿبخق ثشاثش  0/05اػت .ؿبخق  CMIN/DFیب وبی اػىَئش ًؼجی اص تمؼین ػبدُی
همذاس وبی اػىَئش ثش دسرِی آصادی هذل ثِ دػت هیآیذ .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ همذاس وبی
اػىَئش ثِ ؿذت تحت تأحیش حزن ًوًَِ لشاس داسد ٍ دس اوخش هٌبلٔبت ارتوبٓی ًیض حزن
ًوًَِ ثبالػت ،ثٌبثشایي ثبیذ اص وبی اػىَئش ًؼجی اػتفبدُ وشد وِ هیضاى لبثل لجَل ثشای
ایي ؿبخق آذاد  ٍ 5وَچىتش اص آى اػتّ( .وبى ،كق  )155-161هیضاى ثِ دػت
آهذُ دس ایي هذل ( ،)1/870ثشاصؽ ثؼیبس ثبالی هذل سا ًـبى هیدّذ.
ثب تَرِ ثِ لبثل لجَل ثَدى ولیِی ؿبخلْبی ثشاصؽ هذل ٍ ًیض هٌٔبداس ثَدى ثشآٍسدّبی
رضئی ،هذل تزشثی ثِ دػت آهذُ لبثل لجَل اػت.
تحث ٍ ًتیدِگیزی
ًتبیذ پظٍّؾ حبهش ًـبى هیدّذ وِ هیبًگیي هتغیشّبی ػالهت ارتوبٓی ،ػالهت
سٍاًیٌّ ،زبسهٌذی ارتوبٓی ٍ ًیض هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی دس والىؿْش اكفْبى ثبالتش
اص حذ هتَػي اػت .ایي ًتیزِ خَد هیتَاًذ ًبلن آى دػتِ اصدیذگبّْبیی ثبؿذ وِ
تحلیل سفتي ثشخی ؿبخق ّبی ارتوبٓی دس رَاهْ ؿْشی سا هَسد تأویذ لشاس هیدٌّذ ٍ
ایذُی «اص ثیي سفتي ارتوبّ» ]وِ تَػي وؼبًی هبًٌذ رَسد صیول ٍ لَئیغ ٍسث هٌشح
گشدُ اػت[ دس رَاهْ والىؿْشی سا هٌشح هیوٌٌذ.
هشیت ّوجؼتگی پیشػَىِ هحبػجِ ؿذُ (ً )r = .43 , sig = 0.00ـبى هیدّذ وِ ثیي
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ػالهت ارتوبٓی ٍ ػالهت سٍاًی ؿْشًٍذاى ؿْش اكفْبى ،ساثٌِی هؼتمین ٍ هٌٔبداسی
ٍرَد داسد .اسیه فشٍم هٔتمذ اػت ،ػالهت سٍاًی سا ًویتَاى ٍالٔیتی ٓیٌی تلَس وشد
ٍ آى سا دس ساثٌِ ثب ویفیت صًذگی لشاس ًذاد(.فشٍم .)78 :1394 ،ثیي هفَْم ػالهت سٍاًی
ٍ ػالهت ارتوبٓی فبكلِی ًضدیىی ٍرَد داسدّ .وچٌیيً ،تبیذ هٌبلٔبت ًـبى دادُاًذ
وِ هٔیبسّبی ػالهت ارتوبٓی ّوجؼتگی هخجت ثب هٔیبسّبی ػالهتی سٍاًی داسًذ(ػبم
آسام ،1389،ثِ ًمل اص وییضً .)1998 ،تیزِ ثِ دػت آهذُ ًـبى هیدّذ وِ دیذگبّْبی وییض
دسثبسُی استجبى ػالهت ارتوبٓی ٍ ػالهت سٍاًی هَسد تأییذ لشاس هیگیشد« .اگشچِ
هذلّبی هَرَدِ ػالهت سٍاًی ثش ٍیظگیّبی فشدی ػالهت تأویذ داسًذٍ ،لی افشاد
ًبخَاػتِ دس لبلت ػبختبسّبی ارتوبٓی ٍ ارتوبٓبت ثـشی لشاس داسًذ ٍ ثب چبلؾّب ٍ
ٍُبیف ارتوبٓی ثیؿوبسی سٍ ثِ سٍ هیؿًَذ .ثِ هٌَِس دسن وبسوشد ثْیٌِ ٍ ػالهت
رٌّی ،داًـوٌذاى ارتوبٓی ًیض ثبیذ ثِ ثشسػی ػالهت ارتوبٓی ثضسگؼبالى ثپشداصًذ»
(وییض ،1998 ،ثِ ًمل اص السػَى.)1996 ٍ 1992 ،
ّوچٌیي استجبى ثیي دٍ هتغیش ػالهت ارتوبٓی ٍ ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ( = r = .37 , sig

ً )0.00یض هؼتمین ٍ هٌٔبداس اػت .وییض هٔتمذ اػت ،ثیي ػالهت ارتوبٓی ثب سفتبسّبی
ارتوبّپؼٌذ ساثٌِی هخجتی ٍرَد داسد« .افشاد داسای ػالهت ارتوبٓی ثبالتش ،دس
خبًَادُّبیی صًذگی هیوٌٌذ وِ حجبت ٍ اًؼزبم ثیـتشی داسًذ ٍ احتوبالً هیتَاًٌذ دس
فٔبلیتّبی رؤی ثیـتش هـبسوت وٌٌذ ٍ ثبیذ اًتِبس داؿت تٌبثك آًبى ثب ٌّزبسّبی
ارتوبٓی ثیـتش ثبؿذ» (وییض .)1998 ،ایي ٍهٔیت هیتَاًذ ًمؾ هْوی داؿتِ ثبؿذ دس
پیـگیشی اص اًحشاف وِ اثٔبدی فشاتش اص للوشٍ سفتبسّبی فشدی داسد(ػبم آسام.)1388 ،
یبفتِّبی تحمیك حبوی اص تأییذ دیذگبُّبی دٍسوین ،وییض ٍ ّشؿی اػت.
ًتبیذ ّوچٌیي ًـبى هیدٌّذ وِ ػالهت ارتوبٓی ٍ هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی ( r = .34

ً ) , sig = 0.00یض داسای استجبى هؼتمین ٍ هٌٔبداسی ثب یىذیگش ّؼتٌذ .هٌبثك یبفتِّبی
وییض ،ثیي ػالهت ارتوبٓی ٍ هؼؤٍلیتپزیشی دس ثشاثش صًذگی ارتوبٓی ساثٌِی
هٌٔبداسی ٍرَد داسد؛ ّشچٌذ وِ هـخق ًیؼت وذام یه ٓلت دیگشی اػت(.وییض ٍ
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ؿبپیشٍ .)2004،ثِ آتمبد ٍی ،ػٌَح ػالهت ارتوبٓی ثخلَف اًؼزبم ارتوبٓی ٍ
هـبسوت ارتوبٓی دس افشادی وِ ثب اًشافیبى خَد ثشای حل هؼبئل ٍ هـىالت ّوىبسی
ٍ ّوفىشی هیوشدًذ دس همبیؼِ ثب افشدی وِ ثب اًشافیبى خَد استجبى ًذاؿتٌذ هیضاى
ثبالتشی داؿتِ اػتً .جك ایي یبفتِّب دیذگبُ وییض دس خلَف استجبى ػالهت ارتوبٓی ٍ
هؼؤٍلیت پزیشی ارتوبٓی هَسد تأییذ اػت .ثِ آتمبد چلجی هیضاى احؼبع هؼؤٍلیت،
تىلیف ٍ تْٔذ ًؼجت ثِ لبٓذُ ی اخاللی دس لجبل روْ ،تبثٔی اص هیضاى اػتحىبم روْ
اػت .ثِ آتمبد ٍی تٔلك ٍ تْٔذ ارتوبٓی دٍ ٌٓلش اػبػی دس تٔشیف هفَْم «ارتوبّ» ٍ
ًیض هْوتشیي پیؾ ًیبصّبی احؼبع ؿْشًٍذی ٍ هؼؤٍلیت ارتوبٓی اػت(چلجی:1375،
.)69
ًتبیذ آصهَى هذل پظٍّؾ ًیض ًـبى هیدّذ وِ ػالهت ارتوبٓی ًمؾ تٔییيوٌٌذُای دس
ٌّزبسهٌذی ارتوبٓی ٍ ًیض هؼؤٍلیتپزیشی ؿْشًٍذاى والىؿْش اكفْبى داسد .اگشچِ
احشگزاسی هتغیش ػالهت ارتوبٓی ثش ػالهت سٍاًی دس هذل پظٍّؾ هَسد تأییذ لشاس
ًگشفتِ اػت ،لیىي ثِ دلیل تأییذ ایي استجبى دس هشیت ّوجؼتگی پیشػَىِ هحبػجِ ؿذُ ٍ
ًیض داؿتي پـتَاًِ ی ًِشی لَی ایي استجبى دس هذل حفَ ؿذُ اػت .دس هزوَّ هیتَاى
گفت وِ هذل تزشثی پظٍّؾ ثب تَاى ثبالیی اص هذل ًِشی حوبیت وشدُ ٍ آى سا هَسد
تأییذ لشاس هیدّذ.
ثٔذ ارتوبٓی ػالهت ،پیچیذُتشیي ٍ دس ٓیي حبل ،ثحجثشاًگیضتشیي رٌجِ اص ػالهت
اػت .ػبصهبى رْبًی ػالهت ( ،)1948ػالهت ارتوبٓی سا یىی اص هؤلفِّبی ولیذی
ػالهت هٔشفی وشدُ اػت .هٌبلٔبت ػالهت ثب اػتفبدُ اص ًوًَِّبی صیؼتی ،ثیـتش ثش
اثٔبد خلَكی ٍ فشدی ػالهت تأویذ داسًذ ،دس حبلی وِ افشاد دس دسٍى ػبختبسّب ٍ
سٍاثي ارتوبٓی لشاس داسًذ(وییض)2004:
ػالهت هَهَٓی هٌشح دس ّوِی فشٌّگْبػتٍ ،لی هٔوَالً ّش گبُ اص آى ػخٌی ثِ هیبى
آهذُ ثیـتش ثٔذ رؼوبًی آى هَسد تَرِ ثَدُ ،دس حبلی وِ سؿذ ٍ تٔبلی ربهِٔ دسگشٍ
تٌذسػتی آى ربهِٔ اص اثٔبد رؼوی ،سٍاًی ٍ ارتوبٓی اػت .صًذگی ػبلن هحلَل تٔبهل
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ارتوبٓی ثیي اًتخبةّبی فشدی اص یه ػَ ٍ هحیي ارتوبٓی ٍ التلبدی احبًِوٌٌذُی
افشاد اص ػَی دیگش اػت .احجبت احشگزاسیّبی لبثل تَرِ ػالهت ارتوبٓی ثش ػبیش
هتغیشّبی هٌشٍحِ دس ایي پظٍّؾ ،هیتَاًذ تَرِ هشدم ٍ هؼؤٍالى سا ّشچِ ثیـتش ثِ
هَهَّ ػالهت ارتوبٓی ٍ لضٍم تمَیت ّشچِ ثیـتش آى رلت وٌذّ .شچٌذ وِ
خَؿجختبًِ هیبًگیي ػالهت ارتوبٓی دس ؿْش اكفْبى ثبالتش اص حذ هتَػي اػتٍ ،لی
ثبیذ تَرِ داؿت وِ ایي فبكلِ ،فبكلِ ی ثؼیبس ًبچیضی اػت ٍ ثبیذ ثیـتش هَسد تَرِ
لشاس گیشد .تمَیت ػالهت ارتوبٓی وِ ثیـتش ثش هجٌبی استجبًبت فشدی ٍ ًیض استجبى فشد
ثب ربهِٔ ٍ ارتوبّ پیشاهًَی خَد پبیِسیضی ؿذُ اػت ،هیتَاًذ ثِ ٌَٓاى یىی اص
ساّىبسّبی اػبػی تمَیت ثٌیبىّبی ارتوبٓی رَاهْ ؿْشی هفیذ ٍالْ ؿَد .دس ًْبیت
ایٌىِ تمَیت ؿبخلْبی ػالهت ارتوبٓی اص ًشق گًَبگًَی ًِیش ًشاحیّبی ؿْشی،
ایزبد هشاوض تفشیحی ٓوَهی ثیـتش ،تمَیت هحلِّبی ؿْشی ٍ اًؼزبم گشٍّی دس
آًْب،استمبء اهىبًبت ٍ ویفیت صًذگی ... ٍ ،اهىبىپزیش ٍ الصم اػت ٍ هیتَاًذ دس ًْبیت
ربهِٔای ؿبداة ،پَیب ،ػبلن ٍ ثب ًـبى ثِ ٍرَد آٍسد وِ هیتَاًٌذ هشاحل سؿذ ٍ تَػِٔ
ربهِٔ سا ّوَاستش ٍ آیٌذُ سا ثشای ؿْشًٍذاى سٍؿيتش ػبصًذ.
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هٌاتع:
-

ثیشَّفّ ،بًغ ٍسًش .)1387( .رفتارّای اختواعی هطلَب .تشروِی سهَاى كذلی ًظاد.
تْشاىً :ـش گل آریي.

-

رؤِ ًیب ،ػىیٌِ .)1387( .ثشسػی ساثٌِی ػالهت ارتوبٓی ٍ ػالهت سٍاًی ثب ػجىْبی
َّیتیبثی داًؾآهَصاى دثیشػتبًْبی دٍلتی ؿْش گٌجذ ،پبیبىًبهِی وبسؿٌبػی اسؿذ،
داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی.

-

چلجی ،هؼَٔد .)1375( .خاهعِؽٌاعی ًظن .تـشیح ٍ تحلیل ًِشی ًِن ارتوبٓی.تْشاىً :ـش
ًی.

-

حمیمتیبى ،هٌلَس؛ویَاى آسا ،هحوَد؛ ٓلی ثبثبیی ؿْشوی ،هٔلَهِ .)1393( .ثشسػی
ساثٌِی ػشهبیِی ارتوبٓی ٍ ػالهت سٍاى دس ثیي ؿْشًٍذاى ؿْشوشد ،هدلِی علوی -
پضٍّؾی داًؾگاُ علَم پشؽکی ایالم ،دٍسُی  ،22ؿوبسُی .7

-

خَؿجیي ،یَػف .)1390( .هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی رَاًبى ٍ َٓاهل ارتوبٓی ٍ فشٌّگی
هؤحش ثش آى .فصلٌاهِی علَم اختواعی ،ؿوبسُی .59

-

صوی ،هحوذٓلی؛ خـَٓی ،هشین الؼبدات .)1392( .ػالهت ارتوبٓی ٍ َٓاهل هؤحش ثش آى
دس ثیي ؿْشًٍذاى ؿْش اكفْبى .هدلِی هطالعات خاهعِؽٌاختی ؽْزی ،ػبل ػَم،
ؿوبسُی ّـتن ،پبییض  ،1392كق .79-108

-

ػبم آسامٓ ،ضت الِ .)1388( .ثشسػی ساثٌِی ػالهت ارتوبٓی ٍ اهٌیت ارتوبٓی ثب تأویذ
ثش سّیبفت پلیغ ربهِٔهحَس ،فصلٌاهِی علوی  -پضٍّؾی اًتظام اختواعی ،ػبل اٍل،
ؿوبسُی اٍل.

-

ػتَدُّ ،ذایت اهلل .)1386( .آعیةؽٌاعی اختواعی(خاهعِؽٌاعی اًحزافات) .تْشاى:
اًتـبست آٍای ًَس.

-

كذیك ػشٍػتبًی ،سحوت اهلل .)1387( .خاهعِؽٌاعی اًحزافات اختواعی .تْشاى:
اًتـبسات آى.

-

ٓجذالِ تجبسّ ،بدی؛ ولذیٓ ،لیشهب؛ هحممی ،ػیذحؼیي؛ فشٍصاى ،آهٌِ؛ كبلحی ،هؼَٔد.
( .)1387ثشسػی ػالهت ارتوبٓی داًـزَیبى .فصلٌاهِی علوی  -پضٍّؾی رفاُ
اختواعی ،ؿوبسُی  ،31 ٍ 30ف .171-189
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-

فذائی هْشثبًی ،هْذی .)1386( .ؿْشًـیٌی ،سػبًِ ٍ ػالهت ارتوبٓی .فصلٌاهِی پضٍّؼ
ٍ عٌدؼ ،ؿوبسُی .49

-

فشٍم ،اسیه .)1394( .خاهعِی عالن .تشروِی اوجش تجشیضی .تْشاى :اًتـبسات ثْزت .چبح
ّفتن.

-

فمْی فشّوٌذً ،بكش؛ صًزبًی ،ػٔیذ .)1392( .ثشسػی ساثٌِ ثیي ػشهبیِی ارتوبٓی ٍ
ػالهت ارتوبٓی ثب اهٌیت خبًَادُ .هطالعات خاهعِؽٌاعی ،ثْبس  ،1390ؿوبسُی  ،10ف
.99-112

-

وبٍُ ،هحوذ .)1391( .آعیةؽٌاعی تیواریّای اختواعی .تْشاىً :ـش ربهِٔؿٌبػبى.

-

وَصس ،لَئیغ .)1387( .سًدگی ٍ اًدیؾِ تشرگاى خاهعِؽٌاعی .تشروِی هحؼي حالحی.
تْشاى :اًتـبسات ٓلوی.

-

گیذًض ،آًتًَی .خاهعِؽٌاعی .تشروِی حؼي چبٍؿیبى .تْشاىً :ـش ًی.

-

هحؼٌی ،هٌَچْش .)1393( .هثاًی عالهت اختواعی .تْشاىً :ـش دٍساى.

-

هحوذی اكلٓ ،جبع .)1385( .دسآهذی ثش ربهِٔؿٌبػی اًحشافبت سفتبسی ًَرَاًبى
(ثضّىبسی ًَرَاًبى) .تْشاى :اًتـبسات حك ؿٌبع.

-

هَحذی ،اهیي .)1388( .ثشسػی تأحیش ػالهت ارتوبٓی ثش هیضاى ویفیت صًذگی وبسوٌبى
ثبًه هلی ایشاى .پبیبىًبهِی وبسؿٌبػی اسؿذ هذدوبسی ارتوبٓی .داًـىذُی ٓلَم ارتوبٓی
داًـگبُ ٓالهِ ًجبًجبئی.

-

هَػَی ،هیشًبّش؛ ؿیبًی ،هلیحِ .)1394( .عزهایِی اختواعی ٍ عالهت اختواعی؛
هفاّین ٍ رٍیکزدّا .تْشاى :اًتـبسات آگبُ.

-

ًزف آثبدی ،الرف .)1388( .ثشسػی َٓاهل هؤحش ثش ػرالهت ارتوربٓی صًربى رَاى
اكفْبى .پبیبىًبهِی وبسؿٌبػی اسؿذ .داًرـىذُی ٓلرَم ارتوربٓی .داًرـگبُ ٓالهِ
ًجبًجبیی.

-

ًَاثخؾ ،هْشداد ٍ فیشٍصآثبدی ،آهٌِ .)1391( .اًؼزبم ارتوبٓی ؿْشی ٍ َٓاهل هشتجي
ثشآى دس ؿْش وشهبًـبُ .فصلٌاهِی هطالعات خاهعِؽٌاختی ؽْزی ،ػبل دٍم ،ؿوبسُی
پٌزن ،ف .33-58

-

ًیىخَاُّ ،ذایت؛ رْبًـبّی فشد ،پشیؼب .)1393( .ثشسػی هیضاى هؼؤٍلیتپزیشی ارتوبٓی
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 فصلٌاهِی هطالعات.ؿْشًٍذاى ثٌذسٓجبع ٍ َٓاهل فشٌّگی ٍ ارتوبٓی هؤحش ثش آى
. ؿوبسُی ػیضدّن، ػبل پٌزن،خاهعِؽٌاختی ؽْزی
-
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